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NATUURBERICHT   3– 2014. 
Beste beheerder, 
De weidevogels zijn al weer een eind gevorderd met het broedseizoen. De eerste snede gras op uw eigen 
percelen is vrijwel overal binnen. Met een paar weken kunnen ook de eerste percelen van de Natuur 
Coöperatie worden gemaaid. Tijd voor een nieuw natuurbericht. 
                                                                 Vriendelijke groet, Rudi Terlouw. 

 
In het  vorige natuurbericht gaf ik u in  
overweging om de vaste mest niet in het voorjaar 
maar na het maaien van de eerste snede aan te 
wenden. Ik ben verheugd te constateren dat een 
groot aantal van u hier gevolg aan heeft gegeven.  
Dank hiervoor.  
Misschien komt het dit jaar extra goed uit nu we 
met zo’n vroeg  jaar te maken hebben. De wat 
vertraagde groei maakt dat er nog leven in het 
gras zit en geen staand hooi wordt geoogst en dat 
het gras minder snel legerig gaat worden.  
De vogels profiteren er  zeker van. In een minder 
dichte vegetatie is meer loopruimte, worden de  
kuikens minder koud en kunnen zij makkelijker 
insecten bemachtigen. 
 
Het broedseizoen is er één met twee kanten 
enerzijds fraai weer en weinig overlast voor de 
vogels. Anderzijds een erg vroeg jaar in het 
agrarische gebied, waardoor in gebieden met 
veel aaneengesloten maaipercelen, zonder 
vluchtheuvels weidevogels het erg moeilijk 
hebben gekregen. Misschien in een volgend jaar 
een overweging om toch met vluchtheuvels te 
gaan werken. Wij adviseren u graag om rekening 
houdend met uw bedrijfsvoering toch zo veel 
mogelijk vogels te sparen. 
 

 
 
Ook anderszins was het een seizoen met twee 
kanten zoals gezegd een zeer vroege grasgroei en  
 

 
eigenlijk alle  planten erg vroeg in bloei. Ook 
kieviten en andere vogelsoorten die ’s winters 
overwegend in ons land  blijven waren erg vroeg 
dit jaar. De vogels die in het verre zuiden 
overwinteren hadden duidelijk niets mee 
gekregen van onze zachte winter en  ons warme 
voorjaar. Ze keerden  zelfs wat later dan in 
voorgaande jaren bij ons terug. Dit leidt tot een 
grotere spreiding in het broedseizoen. 
 
Nu de maaiwerkzaamheden voor de deur staan 
zijn wij weer druk met kuikentellingen, de check  
op eenden in de oevers, controle op 
aanwezigheid van kwartels en kwartelkoningen 
en de beoordeling van de oevervegetaties. 
Binnenkort ontvangt u bericht of telefoon van 
ons om af te spreken welke oevers wel of niet 
gemaaid kunnen worden. 
 
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. Deze werkzaamheden 
worden in de regel kort na  het maaien van de 
eerste snede uitgevoerd. Als u voorafgaand de 
vaste mest aanwend komt het baggeren ook het 
effect van de  bemesting ten goede. 
Ook omtrent uw mogelijkheden en zienswijze 
m.b.t. het baggeren wil ik graag even contact. 
Separaat aan de communicatie omtrent het 
maaien wil ik dit met u op pakken.  
 
Kortom u hoort van ons! 
 
Als leuke waarneming uit dit seizoen kunnen we 
de vondst over een grote lengte van de oever van 
Grote boterbloem in polder de Nesse melden.. 
Een enigszins op dotterbloemen gelijkende soort, 
die vrij zeldzaam is in de Krimpeneraard. 
 

  De natuur- en vogelwerkgroep Krimpenerwaard heeft een boerenzwaluwen project gestart. 
TIP NATUURBEHEER Heeft u boerenzwaluwen op uw erf of zou u ze graag willen krijgen, neem dan eens contact op en 

doe mee met dit mooie initiatief voor een karakteristieke boerenland vogel. www.nvwk.nl 

mailto:info@bui-tegewoon.nl

