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NATUURBERICHT   2 – 2013. 
Al weer snel een nieuw natuurbericht. Het is niet de bedoeling u te overvoeren met deze berichten, maar in 
het voorjaar is er veel te melden en het spanningsveld tussen uw agrarische activiteiten en de toptijd voor 
de weidevogels maakt ook  de behoefte om u te informeren en attenderen op actuele zaken wat groter. 
                      Veel leesplezier gewenst.                                                             Rudi Terlouw.  

 
In de periode van 17- tot 20 april hebben we op 
verschillende percelen de eerste grutto nesten 
gevonden. Het middendeel van polder 
Kattendijksblok ten zuiden van de Tiendweg lijkt 
vooralsnog de grootste aantallen weidevogels te 
herbergen in het projectgebied. Hier is het dus 
extra oppassen voor de beheerders van de Natuur 
coöperatie! 
 
Alle door ons in genoemde periode gevonden 
gruttonesten waren nog in compleet. De meeste 
nesten hadden 2 of 3 eieren. Dit geeft aan dat we 
midden in de start van de eileg  zaten. Het is mooi 
om dit vast te stellen, want nu is te berekenen 
wanneer de uitkomst piek van de grutto’s zal vallen 
en ook wat de meest kwetsbare periode voor de 
jonge kuikens zal zijn. Goed om te weten en 
rekening mee te kunnen houden. 
 
Grutto’s broeden 24 dagen vanaf het laatste ei. 
Gaan we er van uit dat nog 2 eieren gelegd moesten 
worden op het moment van vinden dan kunnen we 
berekenen dat de uitkomst piek dit jaar tussen 13- 
en 18 mei zal vallen.  
Gemiddeld is dit in de Krimpenerwaard de 
afgelopen jaren tussen 2- en 7 mei geweest.  
 
In de beheerpercelen van de Natuur coöperatie 
wordt laat gemaaid en hebben de nesten niets te 
leiden, maar in uw eigen percelen zult u naar 
verwachting half mei willen maaien om een 
optimaal gewas binnen te halen. Nu u weet dat uw 
1e snede waarschijnlijk samen zal vallen met zeer 
jonge gruttokuikens kunt u misschien ook hier extra 
alert zijn!  
 

 
 
Na nogmaals 24 dagen zijn grutto kuikens vliegvlug. 
Dus tussen 6- en 11 juni zullen de meeste grutto’s in 
staat zijn om maaimachines zelfstandig goed te 
ontwijken. Beheerders met een maaidatum van 
5 juni krijgen derhalve zeker nog te maken met 
grutto kuikens die nog niet vliegen. Grutto kuikens 
op maaipercelen van 15 juni lijken veiliger, maar 
ook dan blijft waakzaamheid geboden voor de wat 
later gevestigde paren. 
 
Het is een goede methode om niet te veel percelen 
naast elkaar gelijktijdig te maaien. Ook het laten 
over staan van een strook van 4 á 5 meter breedte 
langs de slootkant op enkele percelen werkt goed. 
Zo’n strook kan dan enkele dagen nadat het perceel 
is afgeruimd alsnog worden gemaaid en van het 
veelal wat grovere gewas uit de oeverzone kunnen 
bijvoorbeeld wat pakjes hooi of een afzonderlijke 
kuil  worden gemaakt. Door op deze wijze met de 
oevers van enkele percelen om te gaan kan het ook 
vanuit efficiëntie mogelijk voor u uit.  
                                  Een  goede  grasoogst gewenst.                                                                                    

 

  Wees alert op aanwezige kuikens bij het maaien. De vogels zullen u zeker waarschuwen!  
TIP NATUURBEHEER Probeer het maaien van vogelrijkere percelen niet te laat in de avond te plannen en maai een 

versnelling lager. Laat waar mogelijk een strook staan en maai deze later zodat de vogels na het 
maaien van het eerste deel de kans krijgen om het perceel te verlaten. Als u in de omgeving een 
perceel wat later maait of beweid hebben ze een goede opgroei mogelijkheid. Blijf ook bij 
schudden en wiersen goed opletten. Ook dan kunnen kuikens zich verschuilen. “Samen voor de 
grutto” ook op de niet beheer percelen!       Doet u mee! 


