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Inleiding 
 
Als deelnemer aan het collectief weide- en akkervogelbeheer wordt u zoveel mogelijk 
ondersteund door uw gebiedscoördinator. Maar, voor uitvoering van het afgesproken 
beheer en een kloppende administratie bent u zelf verantwoordelijk. Zijn er problemen? 
Dan lossen we die gezamenlijk en met Dienst Regeling op. Op deze manier zijn een hoop 
vragen beantwoord en hebben vele bezwaarschriften geleid tot bijstelling van betalingen. 
De opstartproblemen lijken daarmee verleden tijd.  
 

  
Alle 10 de collectieve beheerplannen zijn geactualiseerd voor 2013 en vastgesteld door Gedeputeerde Staten.  
 
De beheerplannen 2013 zijn op verschillende punten aangepast om de kwaliteit voor de 
weide- en akkervogels te verbeteren. Gezamenlijk proberen we binnen het beschikbare 
budget te komen tot de meest optimale beheerplannen. Als individuele deelnemer bent u 
een belangrijke schakel van een groter geheel. De beheerplannen voor 2013 – en 
daarmee het voorgenomen beheer - zijn door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Vanuit 
het Samenwerkingsverband zijn we erg tevreden met het huidige verloop en hopen we 
op uw betrokkenheid de komende jaren. Aangezien het groei- en broedseizoen in volle 
gang is, willen we in deze nieuwsbrief een aantal zaken toelichten: 
 

1. Gecombineerde opgave 
2. Mengsels akkerranden 
3. In juni: strook maaien gras-kruidenrand (A01.02.01b) 
4. Last-minute beheer 
5. Patrijzen op uw percelen? Geef ze door! 
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1. Gecombineerde opgave 
 
In de periode van 1 april t/m 15 mei kunnen de gegevens voor de landbouwtelling, het 
mestbeleid, de uitbetaling van bedrijfstoeslagen en de subsidies aangevraagd worden via 
de gecombineerde opgave.  
Allereerst is het belangrijk om alle gewaspercelen en landschapselementen die u op 15 
mei in gebruik of beheer had, op te geven in het onderdeel Grond – Gewaspercelen. De 
gewascode die u moest opgeven voor alle akkerranden binnen het collectief 
akkervogelbeheerplan is “3721 Faunaranden, bouwland”, Vervolgens kunt u in de SNL-a 
laag een betalingsverzoek indienen voor de subsidie agrarisch natuurbeheer, waar het 
weide- en akkervogelbeheer onder valt. Controleer hier goed of alle beheereenheden 
waarvan u op 15 november van ons kaartjes heeft ontvangen ook daadwerkelijk staan 
ingetekend. Ontbreekt er iets? Neem dan direct contact op met uw gebiedscoördinator.  

2. Mengsels akkerranden 
 
In de eerste week van april zijn de mengsels voor de akkerranden bij u afgeleverd. Deze 
mengsels zijn collectief ingekocht om de laagste prijs te garanderen. Dit jaar is een 
prijsopgave gedaan bij Van Dijke uit Tholen en bij Neutkens BV uit Vessem, waarbij 
Neutkens qua prijs het gunstigst uit de bus kwam. De exacte samenstelling van de 
mengsels is op te vragen bij uw gebiedscoördinator. U heeft een zaaiadvies ontvangen 
van uw gebiedscoördinator. Hopelijk was hierin handige informatie terug te vinden. De 
ingezaaide mengsels komen – bij een goede inzaaimethode - vlot op, zoals hieronder 
nabij Hooge Zwaluwe, genomen op 03-05-2013.  
 

  
Het bloemrijke graanmengsel in deze, begin april ingezaaide, akkerrand komt snel tot ontwikkeling en zal vóór 
de ongewenste kruiden een dicht gewas vormen.    

3. In juni: strook maaien gras-kruidenrand (A01.02.01b) 
 
Tussen 1 juni en 1 juli dient een maaibeurt uitgevoerd te worden op een strook van de 
akkerrand voor broedende akkervogels (de graskruidenrand). De te maaien strook ligt 
aangrenzend aan de braakstrook (dezelfde als vorig jaar) en moet minimaal 3 meter en 
maximaal 6 meter breed zijn. Hierdoor ontstaat een strook met korte vegetatie die de 
toegankelijkheid van de rand voor akkervogels verbeterd.  
 
Maaihoogte: 10-15cm om mogelijk aanwezige nesten te sparen!!  
 
Het maaisel bij voorkeur afvoeren of deponeren op de braakstrook.  
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“Braakstrook” 
Jaarlijks ploegen of andere diepe grondbewerking tussen 1 september en 
15 april. Tussen 1 maart en 15 april mag nog een grondbewerking worden 
uitgevoerd (schoffelmachine, cultivator).  
Optioneel: Jaarlijks maaien tussen 1 juni en 1 juli 

 
“Strook korte vegetatie” 
Eenmalig inzaaien met graskruidenmengsel 
Jaarlijks tweemaal maaien: 1e maaibeurt tussen 1 juni en 1 juli; 2e 
maaibeurt tussen 1 augustus en 15 september 
 
“Strook lange vegetatie” 
Eenmalig inzaaien met graskruidenmengsel 
Jaarlijks eenmaal maaien tussen 1 augustus en 15 september 

 

4. Last-minute beheer 
 
Op weidevogelpercelen met het pakket ‘legselbeheer grasland’, kunnen bij aanwezigheid 
van vogels kuikenstroken aangelegd worden. Dit zijn stroken die later gemaaid worden 
en waarvoor u als deelnemer een aanvullende vergoeding krijgt. De vrijwillige 
weidevogelbeschermers signaleren dit en geven het door aan uw gebiedscoördinator. Hij 
zal u vervolgens benaderen voor een overeenkomst voor Last-minute beheer’.  
 

      
Na het spelen (links) begint het serieuze werk: het broeden. Een kuikenstrook (rechts) redt deze grutto’s. 
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Op weidevogelpercelen met ‘rustperiode’ mag er vanaf 1 juni voor het eerst gemaaid 
worden. Afhankelijk van het pakket mag er vervolgens ook op andere percelen (8 juni, 
15 juni, 22 juni, etc.) gemaaid worden. Zijn er op uw perceel nog vogels (broedend of 
met jongen) aanwezig, als u de werkzaamheden wilt uitvoeren, dan heeft u de 
mogelijkheid om tegen een financiële vergoeding de maaidatum verder op te schuiven of 
kuikenstroken te laten staan. Neem ook hiervoor contact op met uw gebiedscoördinator. 
 
Besluit u geen gebruik te maken van Last-minute beheer, dan moet u altijd de lokale 
weidevogelgroep op de hoogte stellen van uw geplande werkzaamheden. Zij kunnen dan, 
met behulp van speciale ‘verjaagstokken’ de kuikens van het te maaien perceel verjagen. 
Dit moet binnen 24 uur voor de geplande werkzaamheden gebeuren. 
 

5. Patrijzen op uw percelen? Geef ze door! 
 
Brabant is nog altijd één van de top provincies voor de patrijs. 
Maar, helaas is sinds 1990 is de patrijzenstand in Nederland 
met 80% afgenomen! Je ziet ze gewoon niet vaak meer. Juist 
daarom is elke waarneming ontzettend belangrijk. Wij willen 
samen met SOVON en Vogelbescherming Nederland 2013 
meer gegevens over de patrijs verzamelen, zodat we die 
kunnen gebruiken om de achteruitgang een halt toe te 
roepen.  
 
Ziet u tijdens werkzaamheden patrijzen op uw land? 
Stuur dan even een email met de locatie naar uw 
weidevogelbeschermers en/of uw gebiedscoördinator. Een 
telefoontje mag natuurlijk ook. Zij zorgen er dan voor dat uw 
waarneming wordt geregistreerd! Heeft u zelf een account op www.waarneming.nl? Dan 
is zelf invoeren ook leuke en eenvoudig om te doen.    
 
Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer gaat dit jaar ook van start met 
voorbeeldprojecten ter bescherming van de patrijs. Er zullen stroken en overhoeken 
worden ingezaaid, heggen worden aangeplant en we willen houtwallen aanleggen. Acht 
organisaties gaan er mee aan de slag. Meer informatie is te vinden op: 
http://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-
subsidie/subsidiemogelijkheden/subsidie-soortenbeleid/    
 
 
 
Namens het Samenwerkingsverband, 
 
 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer  ZLTO Projecten 
 
Jochem Sloothaak    Peter van Rijsingen 
Tel: 06 308 539 96    Tel: 06 212 326 12 
jsloothaak@brabantslandschap.nl   peter.van.rijsingen@zlto.nl 
 
Cyrille Larosch    Wico Dieleman 
Tel: 06 535 918 71    Tel: 06 505 284 80 
clarosch@brabantslandschap.nl   wico.dieleman@zlto.nl  
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