2019

RED DE KUIKENS!
Last-minute beheer

Wanneer u wilt gaan maaien, terwijl er nog kuikens of legsels in het perceel aanwezig
zijn, kunt u direct een bestaand beheerpakket verlengen of een nieuwe afsluiten voor
slechts een broedseizoen. Dit heet LAST-MINUTE beheer en kan in 2019 via de volgende
mogelijkheden worden afgesloten:

1.

HET VERLENGEN VAN EEN BEHEERPAKKET
MET EEN RUSTPERIODE OP GRASLAND

Hierbij verlengen we de bestaande rustperiode met een of
meer weken tot het moment dat verwacht mag worden dat
er geen kuikens meer in het perceel aanwezig zijn.
In onderstaande tabel kunt u zien wat de extra vergoeding per
hectare is als u de rustperiode verlengt. Deze vergoedingen
komen dan bovenop uw huidige beheervergoeding.
VERGOEDING VOOR
VERLENGING RUSTPERIODE

NAAR
NAAR
NAAR
8 JUNI 15 JUNI 22 JUNI

RUSTPERIODE TOT 1 JUNI

€ 152

€ 316

€ 397

RUSTPERIODE TOT 8 JUNI

x

€ 163

€ 245

RUSTPERIODE TOT 15 JUNI

x

x

€ 81

KRUIDENRIJK GRASLAND TOT 15 JUNI

x

x

€ 187

2.

HET MAKEN VAN KUIKENVELDEN

Voor het beheerpakket Kuikenvelden laat u bij het maaien
stroken of blokken gras van minimaal 6 meter breed staan,
die tenminste 2 weken later worden gemaaid dan de rest van
het perceel. De kuikenvelden moeten blijven staan tot alle
kuikens weg zijn (ter beoordeling door uw veldcoordinator
of uw weidevogel-vrijwilliger).
Kuikenvelden kunnen ook aangelegd worden op percelen
met beheerpakket legselbeheer.
De vergoeding per hectare is:
LENGTE RUSTPERIODE VERGOEDING / HECTARE

Voor de kwartelkoning zijn nog weer speciale last-minute
beheerpakketten beschikbaar. Vraag uw veldcoordinator, als
u deze soort op uw perceel aantreft.
U kunt tot enkele dagen voor het aflopen van de huidige
rustperiode afspraken maken over verlenging. En vraag tijdig
aan uw weidevogel-vrijwilliger om het te maaien perceel te
controleren op aanwezigheid van kuikens.
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2 weken

€ 392

3 weken

€ 541

4 weken

€ 694

5 weken

€ 846

6 weken

€ 999

Tips!
Doet u niet mee met een
beheerpakket, maar wil u wel graag
iets doen voor de weidevogels? Denk
dan eens aan de volgende tips:

WAAR KAN IK LAST-MINUTE BEHEER AFSLUITEN?
Last-minute beheer is mogelijk in alle gebieden die de
provincie in het Natuurbeheerplan heeft begrensd voor
weidevogels.
Uiteraard wordt dit beheer alleen afgesloten op percelen
waar daadwerkelijk kuikens en/of nesten aanwezig zijn.
De veldcoördinator van het collectief bepaalt, vaak in
overleg met de lokale vrijwilliger, of last minute-beheer op
uw perceel zinvol is.

BIJ WIE MOET IK ZIJN ALS IK MEE WIL DOEN?
U kunt contact opnemen met de veldcoördinator
in uw gebied:

BAO

Coordinator: Peter van de Veen
E-mail: petervandeveen@collectiefveluwe.nl
Telefoon: 033 – 76 30 52 6

Randmeerkust

Coordinator: Jan Willem Schoonhoven
E-mail: janwillemschoonhoven@collectiefveluwe.nl
Telefoon: 06 – 36 04 91 77

Veluwe IJsselzoom

Coordinator: Cor Heidenrijk
E-mail: corheidenrijk@collectiefveluwe.nl
Telefoon: 06 – 55 17 58 92

MEER INFORMATIE?
Meer informatie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer,
de beheerpakketten en het collectief zelf vindt u op onze website
www.collectiefveluwe.nl.

• Hang de vlag uit!
	Het duurt ongeveer 4 weken voordat
weidevogelkuikens vliegvlug zijn.
Als u eerder het gras wil maaien
kunt u de avond voorafgaand aan
het maaien op uw perceel een aantal
vlaggen zetten, bijvoorbeeld een
stok met daaraan een vuilniszak
gebonden. Het wapperen maakt
lawaai waardoor de kuikens naar
naastgelegen percelen trekken.
• Maai niet in het donker.
	De kuikens hebben dan niet de
gelegenheid een veilige plek te
zoeken.
• Van binnen naar buiten maaien.
	Als u op het midden van uw perceel
met maaien start en vervolgens naar
de buitenkant maait, hebben kuikens
de gelegenheid naar naastgelegen
percelen te trekken en raken ze niet
opgesloten in een steeds kleiner
wordend stuk grasland.
• Roep de hulp in van vrijwilligers.
	Veel vrijwilligers zijn bereid om
tijdens het maaien de kuikens
van uw land te verjagen door voor
de trekker te lopen of de kuikens
vooraf op te sporen en naar
een ander perceel in de buurt te
brengen.
• Let op alarmerende vogels.
	Als u aan het maaien bent en
er lopen kuikens, dan zullen
volwassen vogels ‘schijnaanvallen’
op uw trekker uitvoeren. Stop dan
even met maaien. Drink een bak
koffie en geef de vogels de kans
hun kuikens weg te leiden.

