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Beste beheerders van de natuur coöperatie, 
Het laatste natuurbericht is al weer even geleden, tijd voor een contact moment. De tijd van klaar maken 
voor de winter is aangebroken. Op korte termijn zal het bestuur van uw Natuur coöperatie  de uitgifte van 
de slootschoning verzorgen. Ook andere aspecten gaan nu aandacht vragen. Wat doen we met de greppels, 
welk zaagwerk kan de komende winter worden uitgevoerd en hoe bereiden we de percelen het beste voor 
op het 2e seizoen. Ook de jaarrapportage moet nog worden afgerond. Kortom nog genoeg te doen zowel 
door u in het weiland als door mij achter het bureau. 
                      Veel leesplezier gewenst.            Rudi Terlouw.
           
De zomer weet dit jaar van geen ophouden en op 
vele percelen is een welkome extra snede gemaaid, 
nadat de eerste snede dit voorjaar door kou en een 
natte meimaand toch wel tegenviel.  
Op het moment van schrijven staat er in veel 
percelen nog een mooie naweide. De komende 
maand kan deze nog worden benut. Vanuit 
weidevogel belang is het het mooiste om met een 
naweide het grasseizoen af te sluiten. Met name 
een rundvee beweiding als laatste geeft een fraaie 
structuurrijke grasmat met graaspatronen en 
mestflatten die in het voorjaar een goede basis 
vormt voor de weidevogels. Zo begint het nieuwe 
natuurgrasseizoen eigenlijk al in het najaar van het 
jaar voorafgaand.  
 
Ook andere aspecten kunnen van invloed zijn op de 
vestiging van weidevogels in het komend voorjaar. 
Zo werkt het erg positief als de greppels in de 
wintermaanden een natte bodem hebben. Dit is te 
realiseren door na het greppelen een zogenaamde 
90° bocht met een stukje standpijp van zo’n 60 
centimeter op de greppelbuis te plaatsen. 

 

 
Door de standpijp nu zodanig schuin te drukken dat 
de greppel een laagje water van circa 10 cm op de  
bodem houdt blijft de greppel mooi nat, maar kan 
overtollige regen nog goed weglopen.  
De vochtigere omgeving van de greppel zorgt voor 
een mooi regenwormen milieu en een goed voor 
vogel snavels indringbare bodem in het voorjaar. 
Het najaar en de vroege winter is ook een mooie 
periode om eens goed te kijken hoe het nu eigenlijk 
met het bodemleven zit. Mogelijk dat we daar ook 
nog wat aandacht aan kunnen besteden. 
 
Zoals ik in de aanhef al schreef zijn we druk bezig 
met de afronding van het eerste jaarverslag. In dit 
verband heb ik behoefte wat meer inzicht te 
verkrijgen in de mestgift die dit jaar op de percelen 
is aangewend 
Hierop heb ik weinig zicht als gevolg van de wat 
vertraagde start afgelopen voorjaar. Ik zal dan ook 
met u nog contact opnemen om hier wat meer 
informatie over te krijgen. 
 
Uiteraard is er ook in deze tijd van het jaar van alles 
te beleven in de polders. De smienten zijn inmiddels 
weer terug en laten hun kenmerkende fluitjes 
horen. Ook groepen kieviten en voor wie goed oplet 
goudplevieren en wulpen laten zich zien. 
Nog volop te genieten ook in dit opzicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Een graslandperceel dat op de juiste wijze de winter in gaat is de basis voor het weidevogelseizoen   
TIP NATUURBEHEER         in het aankomende voorjaar. Basis hierbij is niet te lang de winter in om vervilting te voorkomen,  
  maar ook niet als een gazon afgegraasd. Hier en daar een wat pollerige structuur is prima. Laat 
  daarom de schapen niet te lang doorlopen in de winter op percelen met een  
  weidevogeldoelstelling. 


