
AFSPRAKEN WEIDEVOGELBEHEER 2017 

Michiel Miltenburg en Jan vd Worp 

Overeind 33 / 06 44452217 /  
Bedrijfscoördinator: Richard Zwartenkot  
 
1. Flexibel uitgesteld maaibeheer: in overleg met de bedrijfscoördinator (delen van percelen 

maaien uitstellen tot minimaal 15 juni / jonge vogels vliegvlug. Ligging van (delen van) percelen 
bepalen boer en bedrijfscoördinator tussen 15 april en 1 mei op basis aanwezige vogels. Er 
worden geen nesten gezocht, op basis van gedrag van vogels bepalen vrijwilligers de globale 
nestlocaties.  

2. Percelen waar we de meeste vogels verwachten voor 15 april beweiden, achteraan (bij spoor) 
beginnen.  

3. Vergoeding € xxx per ha daadwerkelijk uitgesteld maaibeheer. Als het 3 hectare of meer wordt, 
wordt dit € xxx per ha. 

 

  



Gerard van Zijl 

Schalkwijkseweg 28 / 06 23160018  /  
Bedrijfscoördinator Jan Buys  
 
Huiskavel 
Maisland vorig jaar is ingezaaid met gras en wordt pas in juni voor het eerst gemaaid – geen 
afspraken nodig, wel van belang voor de weidevogels: broedgelegenheid en voedsel/dekking jonge 
vogels uit aangrenzend perceel. 
Afspraken voor weidevogelbescherming: 
1. Extensieve rand (niet bemesten in voorjaar, laten staan eerste snede) 0,5 ha. Vergoeding € 350 / 

ha. 
2. Flexibel uitgesteld maaibeheer: in overleg met de bedrijfscoördinator max 1 ha maaien uitstellen 

tot minimaal 15 juni / jonge vogels vliegvlug. Ligging van (delen van) percelen bepalen boer en 
bedrijfscoördinator tussen 15 april en 1 mei op basis aanwezige vogels. Er worden geen nesten 
gezocht, op basis van gedrag van vogels bepalen vrijwilligers globale nestlocaties. Vergoeding € 
300 per ha daadwerkelijk uitgesteld maaibeheer. 

Maisperceel in de Pothoek:  
3. Kruidenrand via Collectief Utrecht Oost. Daarnaast nestbescherming tijdens werkzaamheden. 
  



 

Jeroen Sturkenboom 

Kanaaldijk Zuid 20 / 06 36384939  
Bedrijfscoördinator: Dirk van der Est  
 
1. Beweiding met nestbescherming (13,5 ha). Vrijwilligers zoeken nestlocaties in 

beweidingspercelen, dit vergt goede afstemming tussen Jeroen en vrijwilligers. Vrijwilligers 
markeren nesten, Jeroen zorgt voor het schrikdraadje. Niet al te grote stukken afzetten, zodat 
koeien onder het draad door nog een deel van het stuk meebegrazen (dan valt het nest na 
begrazing minder op). Beweiding tot ongeveer tijd uitkomen nesten (half mei). Dan is de periode 
tot maaien lang genoeg om de jongen voldoende mobiel / vliegvlug te krijgen.  

2. Als begin april beweiding nog niet kan bespreken Jeroen, Jan Buys en bedrijfscoördinator de 
alternatieven. 

3. Jeroen hoeft geen vergoeding voor deze aanpak. Bij eventuele alternatieven die in april worden 
afgesproken komt ook aan de orde of en welke vergoeding daar dan bij hoort. 

 

  



Arie Verhoef 

Provinciale weg 67 / 06 20667790  
Bedrijfscoördinator Jan Buys  
 
2,5 ha (achterste drie akkers tegen Van Zijl aan) uitgesteld maaibeheer tot minimaal 15 juni / jonge 
vogels vliegvlug. Bemesten met vaste mest, geen kunstmest. Geen andere bewerkingen tussen 1 
april en maaidatum. Vergoeding € 350/ha. 
  



Kees Floor 

Lekdijk 12a / 06 22470746 /  
Bedrijfscoördinator Jan Buys  
 
1,5 ha  uitgesteld maaibeheer tot minimaal 15 juni / jonge vogels vliegvlug. Bemesten met vaste 
mest, geen kunstmest. Geen andere bewerkingen tussen 1 april en maaidatum. Vergoeding 
€ 350/ha. 
 
 
 
 
 
 
 


