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NATUURBERICHT   4 – 2013. 
Beste beheerders van de natuur coöperatie, 
Ook de meeste percelen waarop een maaidatum van 15 juni zat zijn inmiddels gemaaid. Een enkeling heeft 
nog gewacht met maaien. In de komende week wordt mooi weer verwacht en zullen ook deze percelen 
worden gemaaid, waarna op alle percelen de eerste snede heeft plaatsgevonden.  
In het onderstaande natuurbericht weer wat wetenswaardigheden over de percelen in beheer van de natuur 
coöperatie en de natuur in de Krimpenerwaard. 
                      Veel leesplezier gewenst.                                                             Rudi Terlouw.  

 
De periode na het maaien is er één van een korte 
adempauze in de natuur. Het is vaak even wat rustiger 
nu de meeste weidevogels  weer uit de polders zijn 
verdwenen. Nog niet alle vogels van het agrarisch 
landschap zijn al klaar.  
Zwarte sterns hebben op vele plaatsen nog jongen op 
de nesten of in de oevervegetatie en de late paren van 
de tweede vestiging in begin juni hebben lokaal nog 
eieren.  Een bijzondere vogel die zwarte stern, 
landelijk wordt de populatie op circa 1200 paren 
geschat, 8 tot 10% hiervan komt in ‘onze’  
Krimpenerwaard tot broeden. Een belangrijke 
verantwoordelijkheid dus. Heeft u zwarte sterns op uw 
bedrijf of weet u geschikte locaties om ze te faciliteren 
met vlotjes, dan wil ik hier graag eens met u van 
gedachte over wisselen. Betekenis hebben voor 
natuur- en landschap in de Krimpenerwaard hoeft 
uiteraard niet op te houden bij de percelen van de 
natuur coöperatie of het Zuid-Hollands Landschap! En 
zitten ergens bij u nog zwarte sterns houdt er rekening 
mee en wees er zuinig op! 

Inmiddels hebben wij de meeste percelen in beheer bij 
de natuur coöperatie weer bezocht. Nu met het oog 
op de plantengroei, we kondigde hiervan in het vorige 
natuurbericht al  de eerste resultaten aan. Het beeld 
wat toen ontstond van een goede kwaliteit van 
overplanten is verder bevestigd. Zowel in de Nesse als 
in Kattendijk zijn leuke soorten en waardevolle oevers 

aangetroffen. Hiermee hebben u en de coöperatie 
volop kansen in handen om in korte tijd de 
doelstellingen van de botanische weiderand te 
realiseren.  
 
Ook de kuikentelling heeft plaatsgevonden. Over de 
jongen productie van weidevogels doen dit jaar 
verschillende geluiden de ronde. In de 
Krimpenerwaard hebben wij de indruk dat het een 
redelijk jaar betreft. Als gevolg van 
weeromstandigheden ging de late start van de 
weidevogels gelijk op met de vertragingen in de 
grasoogst. Echter de grote spreiding van het maaien 
om risico’s te beperken had als voordeel dat er op veel 
plaatsen een mooie mozaïek aanwezig was. De koude 
was wat jammer, in combinatie met de soms geringe 
kruidenrijkdom leidde dit soms tot beperkte 
voedselbeschikbaarheid. Maar zoals gezegd het totaal 
beeld viel niet tegen. Ook tijdens de kuikentellingen 
op de coöperatie percelen konden op verschillende 
plaatsen alarmerende ouder vogels worden geteld. 
 
Voorzichtig beginnen wij al aan de verslaglegging te 
werken. Kaarten en onderdelen worden voorbereid en 
sommige tekstdelen zijn al geschreven. Ook in het veld 
blijven we actief met het volgen van het beheer en het 
inventariseren van mogelijkheden die de natuur ten 
goede komen en de inpasbaarheid voor u als gebruiker 
verbeteren.  
 
We gaan de tijd tegemoet van de eerste door-
trekkende vogels. Naast u hopen wij de komende 
weken doortrekkende  kemphanen, witgatjes en 
wulpen te ontmoeten op de terugtrek naar het zuiden. 
Vooral op pas gebaggerde percelen heeft u de 
komende maand een kans. Kijkt u met ons mee?    
 

  Nu de eerste snede gemaaid is zullen de storingssoorten weer hergroeien. Een  goede periode om      
TIP NATUURBEHEER         ze aan te pakken, zodat de percelen schoon worden van deze besmettingen. Schone percelen zijn  

beter inpasbaar in uw bedrijfsvoering en zeker bij percelen met een natuurdoelstelling die later  
worden gemaaid is dit van belang.  Gaat u over tot de aanpak van storingssoorten dan zijn een 
aantal zaken van belang. Voorkom zaadzetting, gebruik de minst belastende werkwijze (soms is 
het goed mogelijk die paar ridderzuring planten even uit te steken). Indien u chemisch aan het 
werk gaat werk dan uitsluitend plekgewijs, blijf op afstand van slootkanten en gebruik het meest 
geëigende middel in de juiste dosering! 


