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NATUURBERICHT   5 – 2013. 
Beste beheerders van de natuur coöperatie, 
In juli en het begin van augustus neemt de natuur een adempauze, de weidevogels zijn weer grotendeels 
vertrokken of zwerven in grote groepen rond om zich voor te bereiden op de trek naar het zuiden. Van veren 
wisselen (ruien) en voldoende eten is nu het parool. De voorjaars bloeiers hebben rijp zaad en de late 
oeversoorten als kattenstaart en zwanenbloem komen in bloei.  
In dit natuurbericht kijken we al even terug naar het afgelopen maaibeheer i.r.t. de mozaïek en kort vooruit 
naar de werkzaamheden die komen gaan. 
                      Veel leesplezier gewenst.                                                             Rudi Terlouw.  

 
De uitgestelde maaidatum op de eerste snede heeft u 
allen keurig afgewacht. Zoals bekend heeft deze 
uitgestelde maaidatum tot doel weidevogels de kans te 
geven om hun nesten veilig uit te broeden. Om 
vervolgens ook de kuikens gelegenheid te geven om op 
te groeien is het van belang dat na het uitkomen niet alle 
percelen tegelijk worden gemaaid, zodat er steeds 
voldoende lang gras aanwezig is om te kunnen schuilen 
en eten. Voor dit laatste aspect is het van belang dat er 
voldoende insecten aanwezig zijn. Om dit te bereiken 
hebben een aantal percelen een beheer dat is gericht op 
het realiseren van zogenaamde kuikenland en worden de 
slootkanten niet mee bemest en deels niet mee gemaaid 
bij de eerste snede. 
 
Uiteraard zijn de resultaten gevolgd. In onderstaande 
twee kaartjes is respectievelijk de beheer mozaïek op 15 
juni in polder Kattendijk en de kuikentelling van 02 juni in 
polder de Nesse zichtbaar. In het eindverslag zal e.e.a. 
uitvoeriger en met toelichting worden gepresenteerd. 

 
 

 
 
In de komende periode zal ik met een aantal van u 
contact opnemen om te bezien hoe de ontwikkeling van 
de storingssoorten verloopt of hoe om te gaan met oud 
slootvuil in de oeverzone. Voor u is de beweiding aan de 
orde, zal op sommige percelen een tweede snede 
worden gemaaid. Ook kunnen we vooruitgaan kijken 
naar de slootschoning. Deze activiteit bepaald naast het 
maairegiem in hoge mate de resultaten om te komen tot 
een soortenrijke oever. Hier zal dan ook de nodige 
aandacht mijnerzijds aan worden besteedt en ik zal met 
de meeste van u contact opnemen om van gedachte te 
wisselen over uw voorgenomen aanpak en hoe we deze 
kunnen optimaliseren ten bate van de doelstellingen. 
Mocht ik onverhoopt nog geen contact hebben 
opgenomen en bent u voornemens de oeverschoning 
vroeg uit te voeren dan zou ik het op prijs stellen als u 
zelf het initiatief neemt om mij te contacten. 
Ik reken op u! 
 
 

  Mocht u een tweede snede maaien dan is dit vaak een goed moment om een slootkant die eerder       
TIP NATUURBEHEER         is blijven staan mee te maaien. Is de slootkant nog erg bloemrijk met kattenstaart, zwanenbloem,  

watermunt, etc. dan is het voor de insectenfauna gunstig om hem ook bij de 2
e
 snede te laten  

overstaan. Twijfelt u wat het beste is neem even contact op en we kijken in overleg wat het beste  
is voor natuur en uw bedrijfsvoering. 
 


