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NATUURBERICHT   3 – 2013. 
 
Beste beheerders van de natuur coöperatie, 
De afgelopen weken heb ik veel contact gehad met verschillende van u. De storingssoorten op sommige 
percelen, aanwezigheid van nesten in de beweiding die bescherming behoefde en de omgang met de 
slootkanten bij het maaien hebben aandacht gekregen. Inmiddels zijn de 5 juni percelen gemaaid en 
schakelt de natuur over van vogeltijd in plantentijd. Ook uw beheeraspecten gaan mee met het seizoen. 
In onderstaand natuurbericht enkele wetenswaardigheden en een terugblik op het beheer van de afgelopen 
maand. 
                      Veel leesplezier gewenst.                                                             Rudi Terlouw.  

 
Het weidevogel seizoen loopt al weer ten einden. 
In sommige delen in beheer van de natuur 
coöperatie zijn nog niet veel weidevogels 
aanwezig, in andere delen is een redelijk tot 
goede weidevogelstand vastgesteld. 
Verschillende legsels in de beweiding zijn m.b.v. 
een nestbeschermer beschermd geweest. 
Voorafgaand aan het maaien waren de meeste 
grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters al uit. 
Door de mozaïek  behoefde bij het maaien geen 
aanvullende maatregelen te worden genomen. 
Eendachtige zaten nog wel op de eieren bij de 5 
juni percelen. De meeste eenden waren aanwezig 
op percelen waarvoor was geadviseerd om de 
slootkant niet mee te maaien a.g.v. een 
waardevolle oever vegetatie. In een enkele 
slootkant is een stuk van circa 50 meter, waarin 
het nest werd vermoed, gemarkeerd en is dit 
overgeslagen bij het maaien. Bij de percelen in de 
Nesse viel het flinke aantal kuifeenden op. Hier 
waren ook 2 paartjes zomertaling aanwezig. 
Slobeenden en krakeenden werden verspreid 
aangetroffen. 
 
Erg gewaardeerd heb ik het dat maar liefst vier 
agrariërs (waarvan twee coöperatie beheerders) 
contact op namen  over vogels in maaipercelen 
binnen hun eigendom. Na een bezoek hebben we 
bij allen maatwerkoplossingen kunnen maken, 
o.a. door  vluchtheuvels, fasering, maaisnelheid 
en tijdstip op de dag waarop werd gemaaid. In 
alle gevallen lijken er hierdoor weinig verliezen 
aan vogels te zijn opgetreden. Nogmaals dank 
voor deze samenwerking. 
 

Inmiddels verschuift de aandacht van vogels naar 
planten. Zowel in de Nesse als in Kattendijk 
blijken al fraaie oevers aanwezig. De overige 

oevers hebben zeker veel potentie. Al eerder 
waren de dotterbloemen gekarteerd. Nu kijken 
we wat breder naar de oeverplanten. De oevers 
langs de voormalig percelen van de familie 
Verkaik, die vele jaren aan oeverbeheer hebben 
gedaan, spannen hierbij de kroon. Naast tal van 
zogenaamde meetsoorten groeit hier ook al jaren 
de zeldzame wateraardbei. Tijdens een recente 
opname vonden we zelfs een nog grotere 
zeldzaamheid, de Spaanse ruiter. 
 
Mocht u de komende weken nog mest aan willen 
wenden dan verzoek ik u om hierbij rekening te 
houden met de oevervegetaties door circa twee 
meter uit de kant te blijven. Met de dunne mest 
is dit goed toepasbaar, maar als u vaste mest 
aanwend met een schotel- of trommelstrooier 
wordt het lastiger. Vaak zien we bij deze 
werkwijze de mest in de kant en zelfs in de sloot 
terechtkomen. Dit is slecht voor oeverplanten, 
waterkwaliteit en indirect uw portemonnee. 
Voorkomen dus. 

 

  Maai slootkanten vanaf half augustus een keer mee als u aan het bloten bent of een volgende   
TIP NATUURBEHEER maaisnede wilt oogsten. Hierdoor verschralen slootkanten sneller en wordt de oever schoning 

straks minder zwaar waardoor er minder voedingsstoffen op de oever terechtkomen. 


