
Dit protocol geldt voor de volgende beheerpakketten: 
• A01 Grasland met rustperiode
• A02 Kuikenvelden
• A03 Plasdras
• A04 Legselbeheer op grasland
• A05 Kruidenrijk grasland
• A41 Ontwikkeling kruidenrijk grasland

Als in het voorjaar het gras geoogst wordt, willen we voorko-
men dat er weidevogelnesten en of kuikens verloren gaan. 
Als beheerder dient u zich daarom te houden aan het protocol 
Maaien weidevogelgrasland.

1. Vooraf: informeer het collectief
  Voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden, liefst 48 uur van 

tevoren, wordt het voornemen om te gaan maaien gemeld 
bij de weidevogelvrijwilliger of veldcoördinator. Zij hebben 
dan de tijd om, al of niet gebruik makend van een drone, de 
percelen te controleren op de aanwezigheid van weide-
vogelnesten en/of rondlopende kuikens. Nesten worden 
gemarkeerd. Bij aanwezigheid van kuikens worden er in 
overleg met de veldcoördinator afspraken gemaakt over 
(last minute beheer) maatregelen en al dan niet maaien.

2. Vooraf: maatregelen en/of lastminute beheer afspraken?
  Als de vrijwilliger, de veldcoördinator of de agrariër zelf 

constateert dat er op het te maaien perceel weidevogels 
alarmeren, wijst dat op kuikens of nesten. De veldcoördi-
nator, vrijwilliger en agrariër hebben contact met elkaar 
en bespreken te nemen maatregelen. Zo nodig maken 
de veldcoördinator en de agrariër last minute beheer 
afspraken. Waarbij de maaiwerkzaamheden dan in de 
vorm van stroken, een deel van het perceel of op het ge-
hele perceel voor een bepaalde periode wordt uitgesteld. 
De veldcoördinator bevestigt per mail de gemaakte 
afspraken: de tijdsduur van het uitstel, de manier van uit-
stel (stroken, deel of gehele perceel) en tarief van extra 
vergoeding. 

3.  Wel of niet maaien?
  Het besluit wordt na onderling overleg genomen. Bij pak-

ket 04 kan de agrariër zelf bepalen of er gemaaid wordt 
of dat het maaien (met eventueel last minute afspraken) 
wordt uitgesteld. Bij de andere pakketten neemt de veld-
coördinator hierover de beslissing.

4. Kuikens aanwezig, toch maaien?
  Als er geen last minute afspraken gemaakt zijn, maar er 

zijn mogelijk kuikens in de omgeving aanwezig en er is 
besloten om te maaien, dan gelden de volgende maatre-
gelen:

 •  Een paar uur voorafgaand aan het maaien vlaggen 
plaatsen om kuikens naar andere percelen te verjagen. 

 •  Zo veel mogelijk van binnen naar buiten maaien om 
kuikens niet in een steeds kleiner stuk hoog gras op te 
sluiten. Overleg bij twijfel hierover met de veldcoördi-
nator.

 •  Er wordt alleen bij daglicht gemaaid. In het donker, bij 
gevaar, ‘drukken’ weidevogels en hun kuikens zich te-
gen de grond. Ze blijven dus zitten, worden niet gezien 
en mogelijk uitgemaaid.

 •  Maximum maaisnelheid bij aanwezigheid van kuikens 
is 8 km per uur.

 • Gebruik van een wildredder wordt aanbevolen.
 •  Eventueel kan een weidevogelvrijwilliger tijdens het 

maaien op de tractor meegenomen worden; hij kan dan 
de kuikens verjagen.

5. Nesten aanwezig, toch maaien?
  Als er geen last minute afspraken gemaakt zijn, maar er 

is wel een klein aantal nesten aanwezig, en er is besloten 
om te maaien, dan gelden de volgende maatregelen:

 •  Er wordt alleen bij daglicht gemaaid. In het donker, bij 
gevaar, ‘drukken’ weidevogels en hun kuikens zich te-
gen de grond. Ze blijven dus zitten, worden niet gezien 
en mogelijk uitgemaaid.

 •  Rondom nesten moet een enclave gras van minimaal 
50 vierkante meter (ongeveer 7x7 meter) blijven staan. 
Bij het schudden mag er absoluut geen gras op het 
nest terecht komen.

6. Kuikens en nesten aanwezig, toch maaien?
  Als er geen last minute afspraken gemaakt zijn, maar er 

zijn nog wel enkele nesten en/of kuikens aanwezig en er 
is besloten om te maaien, dan gelden de volgende maat-
regelen:

 •  Overleg met weidevogelvrijwilliger en/of veldcoördina-
tor over het al dan niet plaatsen van vlaggen een paar 
uur voorafgaand aan het maaien.

 •  Zo veel mogelijk van binnen naar buiten maaien om 
kuikens niet in een steeds kleiner stuk hoog gras op te 
sluiten. Overleg bij twijfel hierover met de veldcoördi-
nator.

 •  Er wordt alleen bij daglicht gemaaid. In het donker, 
bij gevaar, ‘drukken’ weidevogels en hun kuikens zich 
tegen de grond.

 • Maximum maaisnelheid is 8 km per uur.
 • Gebruik van een wildredder wordt aanbevolen.
 •  Rondom nesten moet een enclave gras van minimaal 

50 vierkante meter (ongeveer 7x7 meter) blijven staan. 
Bij het schudden mag er absoluut geen gras op het 
nest terecht komen.
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Maaiplannen?
48 uur van te voren overleg met 

weidevogelvrijwilliger of veldcoördinator

Check op nesten en/of kuikens  
door vrijwilliger of met drone

Niet maaien
Hele perceel op later moment of gedeelte  

met kuikenstroken. Bevestiging van  
afspraken door veldcoördinator

Maaien
Nesten aanwezig:
- Dan enclave van 50 m2 7x7 meter
- Geen gras op nest bij schudden!

Kuikens aanwezig:
-  Verjagen met vlaggen of door vrijwilliger of 

tractorchauffeur
-  Zoveel mogelijk van binnen naar buiten  

maaien
- Maximum snelheid 8 km/uur

Advies:
- Niet in donker maaien

Last minute  
beheer?

Ja

Nee

Schematisch weergegeven:


