
Het weidevogelseizoen start, graag 
uw aandacht voor het volgende!

Geacht lid van het Agrarisch Collectief  
Midden-Delfland, 

Hierbij ontvangt u de allereerste nieuwsbrief van het 
Collectief aan het begin van het weidevogelseizoen. In 
deze nieuwsbrief leest u allerlei belangrijke informatie 
over het weidevogelbeheer in Midden-Delfland. U heeft 
deze nieuwsbrief ook per e-mail ontvangen. Informatie 
gedurende het seizoen sturen we u digitaal toe.  

Veel leesplezier!

Hartelijke groet namens het bestuur  
Aad Kleijweg - voorzitter

Sleepslangen
Gaat u in de periode 15 maart – 1 juni bemesten met 
de sleepslang of tank op percelen waar mogelijk  
weidevogelnesten liggen? Meldt dit bij John Kleijweg 
of Martin van Holsteijn. De nesten kunnen tijdens het 
bemesten met sleepslang of tank beschermd worden 
door vrijwilligers. Zo krijgen meer kuikens een kans 
om te overleven. 

Nest-enclaves laten staan
Gaat u maaien op percelen legselbeheer waar  
weidevogelnesten aanwezig zijn? Dan bent u verplicht 
om 50 m² (een vierkant blok van ca. 7x7m, liefst  
ruimer) om het nest heen te laten staan. Wanneer 
u voorafgaand aan het maaien hier een melding van 
maakt bij John Kleijweg of Martin van Holsteijn,  
ontvangt u na melding € 20 per nest-enclave extra. 
Ter vergelijking, aan kuilgras derft u slechts enkele  
euro’s. Daarnaast levert een niet-uitgemaaid nest 
veel goodwill voor de sector.

Last minute beheer
Zitten er veel weidevogels op uw perceel, neem 
dan direct contact op met John Kleijweg of  
Martin van Holsteijn om te zien welke vorm van 
last minute beheer mogelijk is en welke vergoeding  
hier tegenover staat.

Ruige mest
Wanneer u ruige mest uitrijdt op een perceel met  
uitgestelde maaidatum, kruidenrijk grasland,  
extensief weiden of hoog slootpeil, meldt dit  
binnen 5 dagen per e-mail aan astrid@vockestaert.nl. 
Na melding is de vergoeding hiervoor € 110,98/ha. 
Zie www.vockestaert.nl/pakketten 
voor de voorwaarden.   

Coördinatoren

John Kleijweg
Tel. 06 - 53 77 43 48

Martin van Holsteijn
Tel. 06 - 54 91 30 92
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Nieuw 
in 2019

In 2019 zijn de 
mogelijkheden 

voor weidevogel- 
beheer uitgebreid. 

Meer weten en/of het 
pakket afsluiten? Neem 

contact op met John Kleijweg  
of Martin van Holsteijn.

Voorbeweiden
De voorbeweidingsmogelijkheden zijn verruimd. Een 
voorbeweidingsperiode kan nu lopen tot 1, 8 of 15 mei. 
Voorbeweiding wordt gevolgd door een rustperiode 
van 4, 5 of 6 weken. De vergoeding hiervan varieert 
van € 174,24/ha tot € 328,56/ha. 

Bouwland
Nesten en kuikens op bouwland kunnen extra beschermd 
worden door een greppel aan te leggen en deze te  
vrijwaarden van werkzaamheden. De vergoeding  
bedraagt € 0,30 per meter. Ook kunt u het naastgelegen 
perceel in de periode 1 april - 15 mei dagelijks bewei-
den (vergoeding: € 121,61/ha). Een rustperiode zonder  
bewerkingen op bouwland is ook mogelijk in de periode 
1 april tot 22 mei (vergoeding: € 337,58/ha) of tot 1 juni 
(vergoeding: € 371,34). 

Slootkant
Kuikens zijn er al mee geholpen als u bij de eerste 
snee het gras 2 meter uit de waterlijn laat staan  tot 
1 juli of 1 augustus. De vergoeding bedraagt € 0,50 of 
€ 0,66 per meter. 

Greppel plas-dras
Alle vergoedingen voor greppel plas-dras zijn dit jaar 
met € 250,- verhoogd. Afhankelijk van de periode  
varieert de vergoeding van € 942,17/ha tot € 2557,24/ha. 
Boven op deze vergoeding ontvangt u vanaf dit jaar 
een extra vergoeding van € 500,- per geplaatste pomp 
per jaar. Ook een greppel plas-dras met pomp? Neem 
contact op met John Kleijweg.

Al uw beheer in één oogopslag  
online

Sinds dit jaar is er een nieuwe applicatie beschikbaar  
voor deelnemers aan het weidevogelbeheer. Via  
een eigen account 
ziet u met behulp 
van een interactieve  
kaart waar uw  
Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer 
(ANLb) ligt. U ziet 
per ANLb-perceel 
welk beheer erop 
ligt, hoe lang dit 
beheer loopt en 
wat de pakket-
voorwaarden zijn. Daarnaast kunt u belangrijke 
documenten bekijken en inzien welke meldingen  
van uitgevoerd beheer door ons zijn gedaan  
(bijv. het uitrijden van ruige mest). 
U heeft van BoerenNatuur een e-mail ontvangen om 
uw account te activeren en een wachtwoord in te 
stellen. Heeft u dit nog niet gedaan, dan is de link 
in de e-mail nu verlopen. Maar u kunt nog steeds 
gebruik maken van dit account. Ga hiervoor naar  
www.mijnboerennatuur.nl en kies voor 
‘wachtwoord resetten’. Voer bij de 
gebruikersnaam uw e-mailadres in 
dat bij het collectief bekend is. 
Hierna ontvangt u een e-mail 
met nieuwe inloginformatie. 
Komt u er niet uit, bel dan 
met Astrid van der Kooij. 
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Speciaal beheer voor speciale  
soorten - meld de mogelijkheden!

Als collectief richten wij ons met onze deelnemers 
niet alleen op de Kievit, Grutto, Tureluur of Schol- 
ekster. Ook andere soorten verdienen uw en onze  
aandacht. Wilt u hierbij helpen of weet u een terrein 
dat zich hiervoor leent, dan horen wij dat graag. Er zijn 
vergoedingen beschikbaar voor de diverse maatregelen 
(ook voor kortlopende projecten of experimenten).

Patrijs
De Patrijs is in Midden-Delfland een vaste, maar  
zeldzame broedvogel. Het collectief wil hiervoor 
extra maatregelen nemen. Voor het inzaaien van 
bermen en kaden met bloemrijke mengsels wil het 
collectief graag in overleg met gemeenten en het 
Hoogheemraadschap. Hierbij is uiteraard aandacht 
voor ongewenst onkruid. Een beheermaatregel die 
op boerenland mogelijk zinvol is, is het zaaien van  
luzernestroken in of langs maïs. 

Veldleeuwerik
De veldleeuwerik is een soort die de laatste decennia  
drastisch achteruit is gegaan. Het collectief wil  
lokaal experimenteren met het inrichten van kleine 
zandbaden voor deze soort. 

Kluut en Visdief
Een maatregel waarmee deze ‘minder gebruike- 

lijke’ broedvogels worden bediend, maar ook 
kievit en scholekster, is het ‘braakleggen’ 
van grond. Op zwarte grond vlak voor de 
broedperiode vinden deze soorten voed-
sel en broedgelegenheid. Denkt u hierbij 
bijv. aan het hele voorjaar braak leggen 
van stroken of een heel perceel grasland 
(let op! Laat oud grasland ongeploegd). 
Maar het kan hierbij ook gaan om bijv. 

bouwterreinen, maïsakkers of andere  
stroken zwarte grond. Laat uw ideeën  

weten aan Floor Koornneef of John Kleijweg. 

Actie tegen 
predatie

Niets zo vervelend 
als er veel nesten op 
uw perceel liggen die u 
probeert te beschermen,
maar deze toch verloren 
gaan door predatie! Als collectief  
proberen wij daar, met onze gebiedspartners, tegen 
op te treden. Zo wordt beplanting gesnoeid of gekapt 
en is er overleg met jachtaktehouders. Maar ook u 
kunt op verschillende manieren helpen.

Vos gezien? Neem contact op!
Predatie door vossen is een steeds groter wordend 
probleem. De Wildbeheereenheid Delfland heeft 
daarom een vossencoördinator aangesteld. Als u 
een vos heeft gezien, neem dat contact op met 
Harry Holtkamp om samen de mogelijkheden te  
bespreken (tel. 06-5054 6241, h.holtkamp@hetnet.nl) 

Rasters plaatsen
Op verschillende plekken worden (elektrische) rasters  
geplaatst om vossen en (wilde) katten uit de  
percelen te houden. Er zijn reeds goede resultaten 
mee behaald in bijv. de Duifpolder. Ziet u op uw  
weidevogelperceel ook kansen voor een raster? Neem 
contact op met John Kleijweg om dit te bespreken.

Kruidenrijk grasland

U hoort het steeds vaker: kruidenrijk grasland is 
niet alleen goed voor weidevogels, maar ook voor de  
diergezondheid en levert een stabielere productie bij 
de aankomende klimaatsverandering. De vergoedingen 
voor kruidenrijk grasland liggen tussen € 1020,36/ha 
en € 1658.65/ha. Het collectief helpt haar leden graag 
bij de ontwikkeling van dit kruidenrijke grasland en de  
financiering hiervan. Heeft u belangstelling voor  
begeleiding en een vergoeding voor het ontwikkelings-
beheer, neem contact op met Floor Koornneef. 
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Telrondes en stippen op kaarten, 
hoe werkt het?

1e ronde
Begin april worden de eerste broedvogeltellingen  
gedaan. U ontvangt daarvan per e-mail een kaart met 
stippen die de plaats weergeven van vogels die al vroeg 
een nest hebben gemaakt. Mocht u de weken daarna 
nog werkzaamheden willen (laten) uitvoeren op één 
van uw percelen waar al veel nesten op zijn gevonden,  
neem dan graag van te voren contact op met uw  
vrijwilliger, John Kleijweg of Martin van Holsteijn. Zij 
kunnen de nesten markeren zodat deze beschermd 
kunnen worden tijdens de werkzaamheden. 

2e ronde
Deze vindt begin mei plaats. Hopelijk zijn veel  
nesten bespaard gebleven bij bijv. het bemesten en  
liggen ze er nog of zijn reeds uitgekomen. Op de kaart die 
u van deze telling ontvangt, vindt u de broedvogels  
terug die zich nu in uw percelen bevinden. Graag weer 

bericht als u werkzaamheden wilt (laten) uitvoeren op 
percelen met stippen. Een vrijwilliger kan bijv. mee-
rijden op de trekker om de (nog niet gevonden) nesten 
te markeren. Staan er veel stippen op uw perceel met 
legselbeheer? Neem dan contact op met John Kleijweg 
of Martin van Holsteijn. Op (een deel van) dit perceel 
is last minute beheer mogelijk. Dat kan in veel gevallen 
een interessante vergoeding opleveren. 

3e ronde
De 3e en laatste ronde is eind mei/begin juni. Op de 
kaart die u wordt toegezonden, vindt u de broed- 
vogels terug die zich nu in uw percelen bevinden en 
daar waarschijnlijk met jongen lopen. Met deze ronde 
kan het broedsucces (percentage vliegvlugge jongen) 
van de grutto’s en tureluurs worden bepaald. Het-
zelfde geldt als in voorgaande rondes: neem contact 
op bij werkzaamheden en/of voor last-minute beheer. 

Contact Agrarisch Collectief Midden-Delfland

Telefoon 015-3807112  - www.vockestaert.nl/agrarisch-collectief-midden-delfland
 
Kantoor Bestuur 
Astrid van der Kooij  -  astrid@vockestaert.nl  Aad Kleijweg - voorzitter 
(aanwezig in de ochtenden op maandag, dinsdag, donderdag) Monique Ammerlaan - secretaris 
Floor Koornneef - floor@vockestaert.nl Dirk van den Berg - penningmeester  
(aanwezig op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdag) Hans van Adrichem - bestuurslid 
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