Slim met vogels
Moderne veehouderij en weidevogelbeheer gaan goed samen.
Dat blijkt uit de werkwijze op praktijkcentrum Nij Bosma Zathe.
Zowel het saldo als het aantal weidevogels stijgt. Inzet van
vrijwilligers is nodig om de extra arbeid op te vangen.
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eidevogels kosten geld. Het is een
breed verspreide mening dat aandacht voor weidevogels en het sparen
van nesten en jongen niet past bij de
moderne veehouderij. Maar is dat wel
zo? De Animal Sciences Group heeft
daarom de Beheerwijzer ontwikkeld en
uitgebracht. De Beheerwijzer berekent
de voedertechnische en economische gevolgen van het aangaan van één of meer
weidevogelpakketten, zoals uitgestelde
maaidatum, vluchtheuvels of plas-draspercelen.
De grutto, de kievit, de tureluur en de
scholekster staan volop in de belangstelling. Het aantal van deze belangrijke
weidevogels loopt in Nederland steeds
verder terug. De overheid heeft ter stimulering van de weidevogels diverse beheerspakketten in het leven geroepen,
met daarbij behorende vergoedingen.
Wat betekent deelname aan zo’n pakket
nu voor de bedrijfsvoering? Met de Beheerwijzer kunt u uw eigen bedrijfssituTabel 1 – Resultaten Beheerwijzer voor Nij
Bosma Zathe
kengetallen
technische kengetallen
N-gift grasland (kg/ha)
netto-opbrengst grasland (kVem/ha)
zelfvoorzieningsgraad (%)
krachtvoeropname koe (kg/koe/jaar)
krachtvoeropname pink (kg/pink/jaar)
krachtvoeropname kalf (kg/kalf/jaar)

–38
–1125
–9
+88
+508
+20

economische kengetallen
opbrengst beheersvergoeding (euro)
kosten aankoop voer (euro)
variabele kosten grasland (euro)
loonwerkkosten (euro)
saldo (euro)

+9.572
+10.519
+1.058
–4.762
+2.872

atie invullen en door laten rekenen wat
de diverse maatregelen voor uw bedrijf
betekenen.
In de berekening wordt geen rekening
gehouden met de eventuele extra arbeid
die weidevogelbeheer met zich meebrengt. Het zoeken van de nesten, het
beschermen van de nesten en bijvoorbeeld het plaatsen van stokken met plastic zakken een dag voor het maaien (om
de jonge vogels naar percelen te verdrijven die niet gemaaid worden), is ‘voor
eigen rekening’.

Meer weidevogels
Op praktijkcentrum Nij Bosma Zathe
(NBZ) is een prima contact met de vrijwillige vogelwachters van de BFVW
(Bond van Friese Vogelwachten). Samen
met de medewerkers zorgen zij ervoor
dat de nesten gevonden en gemarkeerd
worden. Zonder deze inzet is weidevogelbeheer een stuk moeizamer.
Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe
(1,47 miljoen kg melkquotum op 96 hectare, met 165 melkkoeien en bijbehorend jongvee) doet met zijn bedrijf al
een aantal jaren mee met de weidevogelpakketten en heeft de Beheerwijzer ingevuld. In tabel 1 is weergegeven wat de
technische en economische resultaten
zijn. Tevens is de ontwikkeling van het
aantal weidevogels vermeld in tabel 2.
Een goede inzet van de medewerkers en
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vogelwachten, tezamen met de weidevogelpakketten, zorgt voor een stijgende
lijn van het aantal weidevogels. Financieel kan weidevogelbeheer ook goed uit,
zelfs bij een hoger melkquotum per hectare (bij Nij Bosma Zathe 15.300 kg melk
per hectare) is een plus op het saldo te
behalen, en groeit het aantal weidevogels elk jaar nog.
U kunt uw eigen situatie zelf doorrekenen met het programma Beheerwijzer.
Het programma is te vinden op www.nijbosmazathe.nl. Klik op ‘Weidevogelcentrum’ en dan op ‘Beheerwijzer’.
Ing. D. Durksz, bedrijfsleider Nij Bosma Zathe

Tabel 2 – Aantal nesten van weidevogels
op Nij Bosma Zathe

kievit
grutto
tureluur
scholekster
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25
20
8
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