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Algemene uitgangspunten en afspraken 
 

1. Doel is ervoor te zorgen dat er blijvend een populatie weidevogels aanwezig is op het Eiland van 

Schalkwijk. 

2. Uitvoering van de weidevogelbescherming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 

volgende partijen: 

a. De deelnemende agrarische ondernemers. 

b. Weidevogelwerkgroep van de Milieuwerkgroep Houten. 

c. Stichting Weidevogelbescherming Eiland van Schalkwijk. 

d. De gemeente Houten. 

3. De genoemde partijen hebben de volgende verantwoordelijkheden: 

a. Deelnemende agrarische ondernemers: 

i. Uitvoeren beheersafspraken conform individuele overeenkomst. 

ii. Met de andere partijen zorg dragen voor fondswerving voor de financiering van 

het weidevogelbeheer de komende jaren. 

b. Weidevogelwerkgroep: 

i. De bedrijfscoördinatoren ondersteunen agrarische ondernemers bij de 

uitvoering van het weidevogelbeheer door nesten te zoeken en te markeren en 

de ondernemers te adviseren over de uitvoering van het beheer. 

ii. De bedrijfscoördinatoren beslissen over de flexibiliteitsafspraken. Afspraken 

hierover worden in een mailwisseling vastgelegd met afschrift aan de 

coördinatoren van de weidevogelwerkgroep. 

iii. De bedrijfscoördinatoren stellen vast of de beheersafspraken naar behoren zijn 

uitgevoerd. 

iv. Twee coördinatoren (Richard Zwartenkot en Jan Buys) coördineren de 

weidevogelbescherming over alle bedrijven heen. Siebe Bonthuis is achtervang. 

v. Met de andere partijen zorg dragen voor fondswerving voor de financiering van 

het weidevogelbeheer de komende jaren. 

c. Stichting Weidevogelbescherming: 

i. Uitbetalen overeengekomen vergoedingen aan individuele ondernemers nadat is 

vastgesteld dat de beheersafspraken correct zijn uitgevoerd. 

ii. Met de andere partijen zorg dragen voor fondswerving voor de financiering van 

het weidevogelbeheer de komende jaren 

d. Gemeente Houten: 

i. Financiering vergoedingen in 2016. 

ii. Met de andere partijen zorg dragen voor fondswerving voor de financiering van 

het weidevogelbeheer de komende jaren. 

4. Wanneer een bedrijfscoördinator en ondernemer van mening verschillen over de uitvoering van 

de beheersafspraken leggen zij dit onverwijld voor aan een commissie, bestaande uit Arjen 

Vernooy, Richard Zwartenkot en Koen Helling.  

5. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen een maand nadat de bedrijfscoördinator en 

ondernemer een gezamenlijke verklaring dat de afspraken naar behoren zijn uitgevoerd hebben 

ingediend bij de Stichting. 

 

  



Michiel Miltenburg 
Overeind 33 / 06 44452217  

 

Beheersafspraken 
1. Maaien en beweiden in vier trappen, waarbij er per trap ten minste 10 dagen zitten tussen het 

moment van maaien of inscharen.  

2. Het moment van de eerste inscharing of beweiding is weersafhankelijk en bepalen de 

ondernemer en bedrijfscoördinator gezamenlijk en leggen dit vast in een mailwisseling met een 

afschrift naar de twee coördinatoren van de weidevogelwerkgroep. Zij tekenen daarbij de maai- 

en beweidingstrappen in op kaart. In overleg met de bedrijfscoördinator nesten effectief 

beschermen bij beweiding. 

3. Nesten bij het maaien sparen door over een lengte van ten minste 10 meter lengte en tenminste 

5 meter breedte gras te laten staan, waarbij de nestlocatie in het midden ligt. 

Flexibiliteitsbepalingen 
4. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan de volgorde van de maai- en beweidingstrappen 

worden gewijzigd en kan de tussenliggende periode worden verkort. 

5. Met instemming van de bedrijfscoördinator en één van de coördinatoren van de 

weidevogelwerkgroep  kunnen binnen het gehele bedrijf extra afspraken gemaakt worden over 

uitstellen van de eerste maaidatum. Dit mits er op het desbetreffende perceel weidevogels 

broeden en/of jonge vogels aanwezig zijn en voor zover er budget beschikbaar is. Daarbij gelden 

de volgende vergoedingen: 

a. Uitstel tot 1 juni € 250 per ha. 

b. Per extra week € 25 per ha tot een maximum van € 100 per ha. Weken worden 

rekenkundig afgerond op gehele getallen. 

Basisvergoeding 
6. 19 hectare à € 75 = € 1.425 

Ligging percelen 

 
  

Voor Akkoord, 

 

 

M. Miltenburg 



Arie Verhoef 
Provinciale weg 67 / 06 20667790 /  

Beheersafspraken 
1. Stroken van ten minste 5 meter breed niet bemesten, spuiten, slepen, rollen, beweiden of 

maaien voor 15 juni.  

2. De stroken staan aangegeven op onderstaande kaart.  

3. Geen beweiding op het gehele perceel tussen 1 april en 15 juni.    

4. Nesten bij het maaien sparen door over een lengte van ten minste 10 meter lengte en tenminste 

5 meter breedte gras te laten staan, waarbij de nestlocatie in het midden ligt. 

5. Het gras van uitgespaarde nesten kan met instemming van de bedrijfscoördinator worden 

gemaaid als het nest is uitgekomen en er geen jongen meer in het gras aanwezig zijn. 

Flexibiliteitsbepalingen 
6. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan het maaien van de stroken worden vervroegd als 

er geen jonge of broedende vogels meer op het perceel of direct aangrenzende percelen 

aanwezig zijn. 

7. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan het maaien van de stroken worden verlaat als er 

nog jonge of broedende vogels op het perceel aanwezig zijn. Per week extra € 10 per ha extra tot 

een maximum van € 300 per ha inclusief de basisvergoeding. Weken worden rekenkundig 

afgerond op gehele getallen. 

8. Met instemming van de bedrijfscoördinator en één van de coördinatoren van de 

weidevogelwerkgroep kunnen binnen het gehele bedrijf extra afspraken gemaakt worden over 

uitstellen van de eerste maaidatum. Dit mits er op het desbetreffende perceel weidevogels 

broeden en/of jonge vogels aanwezig zijn en voor zover er budget beschikbaar is.  Daarbij gelden 

de volgende vergoedingen: 

a. Uitstel tot 1 juni € 250 per ha. Als het om onderstaand perceel gaat geldt deze 

vergoeding niet voor de stroken.   

b. Per extra week € 25 per ha tot een maximum van € 100 per ha. Weken worden 

rekenkundig afgerond op gehele getallen. 

Basisvergoeding 
9. 5 hectare à € 250 = € 1.250  

Ligging percelen 
 

  

Voor Akkoord, 

 

 

A. Verhoef 



Gerard van Zijl –Huiskavel 
Schalkwijkseweg 28 / 06 23160018   

Beheersafspraken 
1. Stroken van ten minste 5 meter breed niet bemesten, spuiten, slepen, rollen, beweiden of 

maaien voor 15 juni.  

2. De stroken staan aangegeven op onderstaande kaart.  

3. Geen beweiding op het gehele perceel tussen 1 april en 15 juni. 

4. Nesten bij het maaien sparen door over een lengte van ten minste 10 meter lengte en tenminste 

5 meter breedte gras te laten staan, waarbij de nestlocatie in het midden ligt. 

5. Het gras van uitgespaarde nesten kan met instemming van de bedrijfscoördinator worden 

gemaaid als het nest is uitgekomen en er geen jongen meer in het gras aanwezig zijn. 

Flexibiliteitsbepalingen 
6. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan het maaien van de stroken worden vervroegd als 

er geen jonge of broedende vogels meer op het perceel of direct aangrenzende percelen 

aanwezig zijn. 

7. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan het maaien van de stroken worden verlaat als er 

nog jonge of broedende vogels op het perceel aanwezig zijn. Per week extra € 10 per ha extra tot 

een maximum van € 300 per ha inclusief de basisvergoeding. Weken worden rekenkundig 

afgerond op gehele getallen 

8. Met instemming van de bedrijfscoördinator en één van de coördinatoren van de 

weidevogelwerkgroep kunnen binnen het gehele bedrijf extra afspraken gemaakt worden over 

uitstellen van de eerste maaidatum. Dit mits er op het desbetreffende perceel weidevogels 

broeden en/of jonge vogels aanwezig zijn en voor zover er budget beschikbaar is.  Daarbij gelden 

de volgende vergoedingen: 

a. Uitstel tot 1 juni € 250 per ha. 

b. Per extra week € 25 per ha tot een maximum van € 100 per ha. Weken worden 

rekenkundig afgerond op gehele getallen. 

Basisvergoeding 
9. 4 hectare à € 250 = € 1.000 



Ligging percelen 

  

Voor Akkoord, 

 

 

G. van Zijl 



Steef Uyttewaal 
Achterdijk 1A / 0306011633 /  

Beheersafspraken 
1. Niet bemesten, spuiten, slepen, rollen beweiden of maaien tussen 1 april en  15 juni. Geen 

kunstmest voor 15 juni. 

Flexibiliteitsbepalingen 
2. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan het maaien worden vervroegd als er geen jonge 

of broedende vogels meer op het perceel aanwezig zijn. 

3. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan het maaien worden verlaat als er nog jonge of 

broedende vogels op het perceel aanwezig zijn. Per week extra € 25 per ha extra tot een 

maximum van € 350 per ha inclusief de basisvergoeding. Weken worden rekenkundig afgerond 

op gehele getallen. 

4. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan het beheer op een ander perceel worden 

uitgevoerd wanneer op het aangegeven perceel geen weidevogels broeden en dit op het nadere 

perceel wel het geval is. 

5. Met instemming van de bedrijfscoördinator en de één van de coördinatoren van de 

weidevogelwerkgroep kunnen binnen het gehele bedrijf extra afspraken gemaakt worden over 

uitstellen van de eerste maaidatum. Dit mits er op het desbetreffende perceel weidevogels 

broeden en/of jonge vogels aanwezig zijn en voor zover er budget beschikbaar is.  Daarbij gelden 

de volgende vergoedingen: 

a. Uitstel tot 1 juni € 250 per ha. 

b. Per extra week € 25 per ha tot een maximum van € 100 per ha. Weken worden 

rekenkundig afgerond op gehele getallen. 

Basisvergoeding 
6. 3 hectare à € 300 = € 900 

Ligging percelen 

 
  

Voor Akkoord, 

 

 

S. Uyttewaal 



 

Jeroen Sturkenboom 
Kanaaldijk Zuid 20 / 030 6017414 /  

Beheersafspraken 
1. Percelen tot 15 juni uitsluitend beweiden.  

2. In overleg met de bedrijfscoördinator nesten effectief beschermen bij beweiding. 

Flexibiliteitsbepalingen 
3. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan de beweiding eerder beëindigd (eerder worden 

gemaaid) als er geen jonge of broedende vogels meer op het perceel aanwezig zijn. 

4. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan de beweiding verlengd worden als er nog jonge 

of broedende vogels op het perceel aanwezig zijn. Per week extra € 05 per ha extra tot een 

maximum van € 100 per ha inclusief de basisvergoeding. Weken worden rekenkundig afgerond 

op gehele getallen. 

5. Met instemming van de bedrijfscoördinator en één van de coördinatoren van de 

weidevogelwerkgroep kunnen binnen het gehele bedrijf extra afspraken gemaakt worden over 

uitstellen van de eerste maaidatum. Dit mits er op het desbetreffende perceel weidevogels 

broeden en/of jonge vogels aanwezig zijn en voor zover er budget beschikbaar is. Onderstaande 

percelen zijn hiervan uitgesloten. Daarbij gelden de volgende vergoedingen: 

a. Uitstel tot 1 juni € 250 per ha.  

b. Per extra week € 25 per ha tot een maximum van € 350 per ha. Weken worden 

rekenkundig afgerond op gehele getallen. 

Basisvergoeding 
6. 15 hectare à € 75 = € 1.125 

Ligging percelen 

 
 

 

  

Voor Akkoord, 

 

 

J. Sturkenboom 



Jan van de Worp 
 

 
?? 

  



Kees Floor 

Beheersafspraken 
1. Percelen tot 15 juni uitsluitend beweiden.  

2. In overleg met de bedrijfscoördinator nesten effectief beschermen bij beweiding. 

Flexibiliteitsbepalingen 
3. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan de beweiding eerder beëindigd (eerder worden 

gemaaid) als er geen jonge of broedende vogels meer op het perceel aanwezig zijn. 

4. Met instemming van de bedrijfscoördinator kan de beweiding verlengd worden als er nog jonge 

of broedende vogels op het perceel aanwezig zijn. Per week extra € 05 per ha extra tot een 

maximum van € 100 per ha inclusief de basisvergoeding. Weken worden rekenkundig afgerond 

op gehele getallen. 

Basisvergoeding 
5. 1,5 hectare à € 75 = € 112,50 

Ligging percelen 

  

Voor Akkoord, 

 

 

K. Floor 



Fondswerving 
 

De werkgroep weidevogelbescherming en de agrarische ondernemers trekken gezamenlijk de 

fondswerving voor budget voor de jaren na 2016. De Stichting en gemeente ondersteunen hen 

daarbij waar nodig. 

 

Drie à vier leden van de weidevogelwerkgroep Richard Zwartenkot, ….] en 1 à 2 ondernemers 

[namen invullen] maken samen een plan voor de fondswerving: 

 Lijst van potentiële sponsoren. 

 Wervend verhaal om de sponsoren te verleiden. 

 ‘Tegenprestatie’ voor sponsoren (Naamsvermelding op ….). 

 Benaderen potentiële sponsoren. 

 Publiciteit (rond het afsluiten van deze overeenkomst, op latere momenten in het jaar, 

bijvoorbeeld einde broedseizoen). 

De gemeente ondersteunt door het inzetten van het netwerk en contacten (met name bestuurlijk). 

De Stichting ondersteunt door het beschikbaar stellen van haar website en het vervullen van een rol 

als betaalorgaan, waar vanuit de fondsen binnen komen en de vergoedingen betaald worden. 

  



Ondertekening 

Ondernemer Bedrijfscoördinator 
Michiel Miltenburg Siebe Bonthuis 

 
 

Arie Verhoef Jan Buys 
 
 

Gerard van Zijl  Siebe Bonthuis (Schalkwijkse weg) 
 
 

Steef Uyttewaal Kees Gijzen 
 
 

Jeroen Sturkenboom  
 
 

Jan van de Worp  

Kees Floor Jan Buys 
 
 

Weidevogelwerkgroep  
Richard Zwartenkot Jan Buys  

 
 

Stichting Weidevogelbescherming Eiland van Schalkwijk 
Jan Buys Arjen Vernooy 

 
 

Gemeente Houten 
 

Herman Geerdes 
 
 

 

 


