Weidevogelbescherming Binnenveld

Verslag van Evaluatie Weidevogelplan Binnenveld
op woensdag 25 februari 2015 te Droevendaal
Aanwezig:
 ANV: Joop Adams, Otto Vloedgraven
 Agrariërs: Jan en Gejanne van Ginkel, Lodewijk Pool, Evert Jan van Roekel
 Vrijwilligers WBO: Ardy Rekers (zuid), Harm Roseboom (west), Henk Folkerts
(noord), Volkert de Graaf (oost), Henk Kloen (CLM) en Henk van Paassen
Doel: Evaluatie van het uit 2009 daterende Weidevogelplan Binnenveld a.d.h.v. 2 vragen:
1. Zijn de maatregelen effectief?  indien genomen, werken ze?
2. Zijn de maatregelen aantrekkelijk?  maken boeren er gebruik van?
Oftewel: wat gaat er goed, en wat kan er beter?
1. Opening en voorstelronde
Zie aanwezigen. Helaas valt evaluatie samen met de startavond van de WBW, waardoor
Roelof de Jong en vrijwilligers van de WBW niet aanwezig kunnen zijn. Afgesproken is dat
wij hen met een verslag zullen informeren over de uitkomsten van deze evaluatie.
2. Evaluatie weidevogelplan
Henk van Paassen geeft een korte presentatie (zie bijlage) van achtergrond en doel van het
weidevogelplan (kievit en grutto op peil houden), de spreidingskaarten (anno 2008) en de
ontwikkelingen van de verschillende soorten (2009-2014), de vergoedingen van de WERVgemeenten (€ 12.000-20.000 per jaar, m.n. legselvergoedingen), de beheercontracten (2013
en 2014), en de aandachtspunten daarbij.
Conclusies, die op basis van de gegevens en meningen kunnen worden getrokken, zijn:
a. Weidevogelstand:
 De kievit is verreweg de belangrijkst soort van het Binnenveld (95% = 200 paar). Bij
de WBO weet de kievit zich met name in de deelgebieden west en noord nog redelijk
te handhaven. In de deelgebieden oost en zuid is sprake van (sterke) achteruitgang
van het aantal nesten. De ontwikkelingen voor WBO en WBW zijn met name af te
lezen uit de gekleurde staafdiagrammen in de bijgevoegde presentatie.
 De grutto, de tureluur, de wulp, de scholekster blijven schaars met amper 10 paar per
soort. Maar deze soorten blijven wel de krenten in ons beschermingswerk. De meeste
grutto’s in Oost en West zitten op de terreinen van Staatsbosbeheer langs de Grift.
 Conclusie:
o Het Weidevogelplan heeft ertoe bijgedragen, dat de weidevogelstand in het
Binnenveld wel in aantal gelijk gebleven is
o De spreiding van weidevogels is gewijzigd, in de deelgebieden noord en west
een toename, in de deelgebieden oost en zuid een afname .
o Het percentage uitgekomen nesten is redelijk goed (langjarig rond de 55%),
Onduidelijk is echter of de uitgekomen jongen ook vliegvlug worden.
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o De inzet van boeren en vrijwilligers is nog altijd de moeite van
weidevogelbescherming waard.
o Grutto blijft een lastige soort om te beschermen.
b. Beheervergoedingen:
 De gemeente Ede financiert het leeuwendeel van de (legsel)vergoedingen (75%)
 Het aandeel van de gemeente Ede is in de loop der jaren gegroeid tot €15.000 p/j.
mede door legselvergoedingen (100 nesten) in Ederveen, Lunteren en De Valk
 Alleen Ede financiert ook beheervergoedingen voor ruige mest en uitgesteld maaien.
 De bijdrage van Wageningen neemt steeds verder af door afname v/h aantal nesten.
 De bijdrage van de gemeente Rhenen is vrijwel constant gebleven, mede doordat de
legselvergoedingen per nest zijn aangepast aan het beschikbare bedrag (€3.000 p/j)
 De bijdrage van gem. Veenendaal is volledig weggevallen door de woningbouw daar.
 Conclusie:
o De vergoedingen zorgen voor een goede stimulans voor de bescherming en
resulteert in redelijk goed % uitgekomen nesten. Onbekend is hoeveel kuikens
daadwerkelijk vliegvlug worden.
c. Standpunten/meningen/info en ontwikkelingen in het veld:
 Diverse aanwezigen maken zich zorgen over de afname van de oppervlakte maisland,
vooral omdat 80% van de kieviten daar hun belangrijkste broedgebied hebben.
 Beschermingsstroken (gras of kruiden) langs maisland bieden jongen meer
bescherming en voeding.
 Akkerranden- en slootkantbeheer hebben nut en verdienen meer aandacht.
 Verder van slootkanten af maaien en stukken gras laten staan (>1.000m2) heeft zin.
 Geen stroken gras middenop laten staan, tenzij voldoende groot.
 Kleine stroken gras langs slootkanten laten staan, vanwege vluchtroute/schuilplaats
voor jongen.
 Greppels van groot belang voor overleving van jonge weidevogels.
 Om nesten heen werken tijdens alle bewerkingen op maisland heeft echt zin!
 Het markeren van nesten moet zo voorzichtig mogelijk gebeuren om geen predatoren
te lokken; eerst alleen stokken in de slootkant.
 Meer persoonlijk contact met de boeren nodig om afstemming te verbeteren.
 Lastminute contracten voor bijv. ruige mest en grasstroken niet maaien zijn zinvol, en
lopen via Otto Vloedgraven.
 De faunarand langs Bennekomsesteeg wordt vergoed via de akkerrandenregeling van
de Vallei-Horstee.
 Conclusie:
o Met meer last minute contracten zou extra op kuikenland ingezet kunnen
worden, maar daarvoor is bij de boeren vooralsnog te weinig draagvlak.
o Meer randenbeheer bieden jongen meer kansen.
d. Predatie:
 Predatie in deelgebied Noord een groot probleem.
 Predatoren dienen in aantallen beperkt te blijven  taak van de WBE (na inseinen)
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 Extra kraaiendagen hebben geholpen om de predatie in de hand te houden. Het
advies is om hiermee door te gaan.
 Toename aantal ooievaars baart menigeen zorgen. Daarom wordt geadviseerd om
geen nieuwe nestpalen meer te plaatsen.
e. Afspraken:
 Soortkaarten uit Weidevogelplan dienen per deelgebied geactualiseerd te worden.
 WBE dient tijdig ingeseind te worden als lokaal veel predatie optreedt door kraaien of
vossen.
 Unifarm vragen om grasranden langs bouwland tijdens broedseizoen niet te maaien.
 Unifarm beter voorlichten over nestverplaatsing. HenkvP pakt dat op (spoedcursus).
3. Voorstellen voor verbetering van de weidevogelbescherming in Binnenveld
Iedereen geeft in een rondje aan wat naar zijn mening de belangrijkste verbetering zou
moeten zijn. Genoemd zijn:
 Meer en beter contact met boeren (4x)
 Meer en beter contact met loonwerkers
 Blijven investeren in kennis en vrijwilligersinzet
 Meer akkerranden en groenranden langs mais
 Meer aandacht voor de juiste groenbemesters
 Economisch belang van de boeren in de gaten blijven houden
 Goed evenwicht tussen economisch belang en weidevogelbescherming
 Meer helderheid over mogelijkheden voor boeren
 Meer uitwisseling van verhalen (hoe beschermen, wisselwerking beschermer-boerloonwerker, resultaat) via Facebook of website WBO/ANV
 Hoger grondwaterpeil voor kritische soorten langs de Grift
 Meer openheid in het veld door bomenkap
 Minder ooievaarspalen i.v.m. predatie

