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1. Inleiding
1.1 Collectief beheerplan
Dit ishet collectieve beheerplan voorhetweidevogelgebied "Wilpse Klei". Dit collectieve
beheerplan iseenbeheerplan volgens artikel 4.4 vanhetNatuurbeheerplan van deprovincie
Gelderland (vastgesteld door Gedeputeerde Staten op29 september 2009).
De Wilpse Klei is éénvan de 26aangewezen gebieden met het beheertype
"weidevogelgebied".

1.2 Totstand komen vancollectief beheerplan
Ditbeheerplan istot stand gekomen nacollectief enindividueel overleg met terreinbeheerders
(landbouwers en Staatsbosbeheer) en anderebetrokkenen (provincie, DLG,
wildbeheereenheid, waterschap, IVN)vanafjuni 2009.
Naar aanleiding van dit overleg ende Ontwerp Natuurbeheerplannen van de provincies
Gelderland en Overijssel is op 10juli 2009 door degebiedscoördinator een zienswijze ophet
ontwerp natuurbeheerplannen ingediend. In deze zienswijze is onder andere gevraagd naar
- uitbreiding vanhet weidevogelgebied met een aantal binnen(zomer)dijkse percelen;
- uitbreiding vanhet weidevogelgebied met 5percelen in Overijssel; en
- openstellen van 'botanisch beheer' binnen debegrenzing vanhet weidevogelgebied
Wilpse Klei.
Gedeputeerde Staten van beideprovincies hebben metbovenstaande ingestemd (inspraaknota
van Gelderland dd.29 september 2009 enbrief van Overijssel dd. 22 september 2009).
Deeersteversievan ditcollectief beheerplan isvoor een ecologische kwaliteitstoets op27
november 2009 voorgelegd aanJan vanDiermen, ecoloog van deprovincie Gelderland. Zijn
opmerkingen zijn in detweede versie verwerkt. Zijn algemeen oordeel is als volgt:
- Hetcollectief weidevogelbeheerplan Wilpse Klei legt denadruk opdejuiste aspecten
vanbeheer. Hetgeeft ookblijk vaninzicht indeeffecten vanbeheer van andere
natuur- enlandschapselementen opbroedvogels van graslanden en oevers: een
meerwaarde. Derecente ontwikkelingen inhet gebied zijn opzienbarend positief en
geven aan datmetjuist gedoseerd gepast beheer veel winst teboeken valt.Ze geven
ookaandatzaken ergsnelkunnen veranderen. Het büjft opletten enzaak de
ruimtelijke processen in vogelpopulaties tebegrijpen erdaar opinte spelen. Bij de
relatie tussen binnen enbuiten dezomerdijk gelegen gronden wordt geanticipeerd op
demigratiecapaciteit en stuurbaarheid van gruttokuikens. Demeeste sturing zal door
oudervogels plaatsvinden, maar desgewenst kan dat gemanipuleerd worden. Een
zinnige optie wanthet succes hangt hiervan af.
- Een aandachtspunt is degrote oppervlakte percelen inbeheer bij Staatsbosbeheer met
eenbotanische doelstelling. Hier wordt weinig door weidevogels gebroed endat heeft
ten deletemakenmet verschraling, maar ookmet hetminder open karakter van de
zone (hagen).Hetvergt een goede afweging tussen botanische doelen, landschap en
weidevogeldoelen. Terechtwordt gesteld datmet lichtebemesting ofmet weidebeheer

meer aantrekkelijke weidevogelhectares ontstaan. Ofditindehuidige situatie met
voor bodemvogels "onveilige"hagen werken zalis nogdevraag, zelfs wanneer ze
worden kortgehouden. Hetheeft zin goed opdetolerantie van de aanwezige grutto's te
letten enwijzigingen inbeheer of inrichting op demeest kansrijke plekken te
stimuleren. Hagen hebben waarschijnlijk als doel gehad kleiaanslibbing te bevorderen.
Dat doel isnu nietmeerrelevant, waarmee vooral eencultuurhistorisch doel overblijft.
Daarna is versie0,3 vanhet collectieve beheerplan op 10december 2009 ineen collectief
overleg met landbouwers, vrijwillige weidevogelbeschermers en andere betrokkenen
besproken. Tijdens dit overleg zijn een aantalkleine aanpassingen ter sprake gekomen enin
versie 1,0verwerkt:
- Maisland Weerdseweg van Frederiks omzetten naar grasland. Grasland Ooyseweg
omzetten naar maisland.
- Paardenwei vanPhilipFrederiks aanpassen van kruidenrijk grasland naar extensieve
beweiding. Tevens vanaf dezewei eenbotanische hooilandrand strook alseen corridor
naar hetbuitendijks land toevoegen.
- Strook inmaisland vanEvert Diks verbreden tot0,5 hectare kruidenrijk
weidevogelgrasland
- Perceel met 1 juni beheer vanDick Bensink worden kruidenrijk weidevogelgrasland
en zijn ietsin ligging aangepast.
- Perceel met legselbeheer opbouwland van Oolman aanWeerdseweg toegevoegd.
- Aanpassing buitendijks perceel Mannes Kleinnullend in 25mei maaibeheer.
- Perceel grasland van Bastiaan ten Voorde omgezet in maisland.

1.3Beschrijving Wilpse Klei
DeWilpse Klei ligt in degemeente Voorst, opdelinker (westelijke) oever van de IJssel, ten
zuiden vanhetpunt waar deRijksweg Al deIJssel oversteekt enten oosten vanhet dorp
Wilp (zie afbeelding 1).
DeWilpse Klei is eenuiterwaardengebied van deIJssel. Het gebiedmaakt deel uitvan het
stroomgebied van derivier. DeWilpse Klei loopt bij erghoge waterstanden van deIJssel dan
ookonder. Voorhet laatst is dat in 1995 geweest.
Op deWilpse Klei zijn een aantalmelkveebedrijven, enkele akkerbouwers eneen
fruitteeltbedrijfactief.
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afbeelding 1:Ligging Wilpse Klei

1.4 DeWilpse Klei als weidevogelgebied
Anno 2009isniet meer degehele Wipse Kleirijk aan weidevogels. Aande westkant van het
uiterwaardengebied, langs dewinterdijk ter hoogte van hetdorp Wilp enophetlandgoed De
Pollzijn geenterritoria van broedende weidevogels meer tevinden. Inhetzuiden enhet
midden vandeWilpse Klei,in de omgeving van deMarsstraat enhet zuiden van de
Ooyseweg hebben nog een behoorlijk aantal kieviten enwat scholeksters hun broedplaatsen.
Demeeste weidevogels komen voor aandenoord-oost kant vandeWilpse Klei.Endanmet
name buiten dezomerdijk tussen deYperenplas enhet Oude Zandgat. Maar ookop
binnendijkse percelen vlak achter dezomerdijk, langs deWeerdseweg, broeden weidevogels.
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Deze binnendijkse percelen zijn tevens devluchtplaats voorweidevogels bij hoge
waterstanden in deIJssel.
Delaatstejaren zijn deaantallen broedendeweidevogels indezehoek vandeWilpse Klei
sterktoegenomen (zie hoofdstuk 3).Dit komt vooral door gezamenlijke inzet van
landbouwers envrijwilligers: Landbouwers hebben bepaalde percelen later gemaaid.
Vrijwilligers hebben, middels sponsorgelden, voor definanciering van dehiermee gepaard
gaandekosten gezorgd.
Dezenoord oost kantvan deWilpse Klei is danookinhetNatuurbeheerplan Gelderland als
weidevogelgebied begrensd.

Afbeelding 2:Begrenzing weidevogelgebied Wilpse Klei

2.Natuurbeheerplan Gelderland
2.1 Beheertype en beheerpakketten
Ditcollectief beheerplan valtonder dewerking vanhetNatuurbeheerplan 2009 Gelderland.
Volgens ditnatuurbeheerplan gelden voor het beheertype "weidevogelgebied" onderstaande
gesubsidieerde natuur en landschap (SNL) agrarische beheerpakketten:
Nummer
AOl.01.01

A01.01.01a
A01.01.01b
AO1.01.01c
A01.01.01d
A01.01.01g
A01.01.02

A01.01.02b
A01.01.03
A01.01.03a
A01.01.03b
A01.01.03c
A01.01.03d
A01.01.04

A01.01.04a
A01.01.04b
')

A01.01.05

A01.01.06

2

)

Wegingsfactor *
Naam
Weidevogelgrasland met rustperiode.
Met dezepakketten zijn in derustperiode, in de nestfase geen agrarische
werkzaamheden toegestaan. Hetpakket metrustperiode tot 1augustus is met
name voor dekwartelkoning bedoeld.
Rustperiode 1apriltot 1 jum )
0,8
2
Rustperiode 1apriltot 8juni )
1,4
2
Rustperiode 1apriltot 15juni )
1,5
Rustperiode 1apriltot22juni 2)
1,2
Rustperiode 1apriltot 1augustus )
1,2
Weidevogelgrasland met voorweiden.
Inditpakket wordteerst beweid omin derustperiode opgroeimogelijkheden
voorkuikens te creëren.
Rustperiode 1 mei tot 15juni
1,0
Pias-dras.Dezepakketten dienen ominhet voorjaar percelen plasdras te zetten
omdaarmee weidevogels aan tetrekken.
Inundatieperiode 15februari tot 15april
0,2
Inundatieperiode 15februari tot 15mei
0,6
0,8
Inundatieperiode 15februari tot 15juni
Inundatieperiode 15februari tot 1augustus
0,4
Landbouwgrond met legselbeheer.
Depakketten legselbeheer worden oppercelen zonder aangepast
weidevogelbeheer gebruikt om delegsels te beschermen.
Legselbeheer op grasland ')
Legselbeheer opbouwland )
Optie toeslag kuikenstroken (0,1deel van
0,9
perceeloppervlakte)
Kruidenrijk weidevogelgrasland )
Ditpakket dient omin devorm vanbloemrijk grasland een
voedselrijke situatie voor kuikens te creëren.
Extensief beweid weidevogelgrasland
Met ditpakket kunnen weidevogels door extensieve
beweiding zowel broeden als fourageren.
Optie uitrijden ruige mest
Buiten derustperiode wordt ruige mestin eenvolume van
tenminstelOenmaximaal 20tonper hectare uitgereden.

Voor toelichting zieparagraaf 2.2

1,8

1,3

Naast bovenstaande beheerpakkettenisinGelderland inweidevogelgebieden ookhet pakket
A02.01.03b "botanische hooilandrand" opengesteld.
Inbijlage 1zijn devoor deWilpse Kleibelangrijkste beheerpakketten enhun beheereisen
(gebaseerd opdeindex natuur &landschap versie 20-2-2009) nader toegelicht.

2.2Watismozaïekbeheer en kuikenland?
InhetNatuurbeheerplan 2009 zijn alsaanvullende voorwaarden voor hetcollectief beheerplan
eisen opgenomen betreffende mozaïekbeheer en kuikenland:
"Weidevogelszijngebaat bijvariatie inbeheer.Daarom staat ineencollectiefbeheerplan
opwelke wijzevormwordtgegeven aanditzogenoemde mozaïekbeheer.
Een belangrijk aspect inditmozaïekbeheer ishetoppervlakaan laat inhetseizoengemaaide
percelen. Daarnaast ishetdeeldatbestaat uitkruidenrijkgrasland belangrijk.Samenook
welkuikenlandgenoemd. Inditdeelvanhetweidevogelgebied kunnende broedsels
ongestoord uitkomenendekuikens opgroeiendoorvoldoendede schuilmogelijkhedenen
voedselaanbod.Ingebiedenwaardedoelen gerichtzijn opgrutto en/oftureluuren/ofwulp
geldt eenminimumeis aanoppervlaktekuikenlandgekoppeld aandegewenste
gruttodichtheid."
Aan debeheerpakketten, dieinparagraaf 2.1zijn genoemd wordt een wegingsfactor voor de
waarde alskuikenland toegekend. Dewegingsfactor drukt derelatieve waarde van het perceel
alsopgroeihabitat voor gruttokuikens uit.Dezewegingsfactoren (volgens handleiding Prov.
Gld.)zijn inbovenstaande tabel vermeld.
Deoppervlakte van depercelen waarvoor een beheerpakket wordt afgesloten, wordt met deze
wegingsfactor vermenigvuldigd. Deuitkomst isdekuikenland-waarde inpseudo hectares
(termuithandleiding collectief beheerplan weidevogels inkader SNLGelderland.).Eén
succesvol gruttopaar heeft afhankelijk van deomgevingscondities engezinsgrootte 1-2
pseudo hectarenodig omhaarjong(-en) groottekunnen brengen (Alterra gaatinhaarmodelbenadering Beheer opMaat uit van waarden tussen 1 en 2,meest gehanteerde waarde 1,4).
Dezepseudohectares zijn bruikbaar omdekwaliteit vanhet graslandbeheer inrelatietothet
aantalreproducerende gruttoparen te beoordelen.
Hetweidevogelmozaïek opdeWilpse Klei wordt in hoofdstuk 4 beschreven.

3.Weidevogelstand opdeWilpseKlei
3.1Huidige weidevogelstand
DeWilpse Klei is altijd rijk aan weidevogels geweest. Vooral kieviten hebben hier altijd hun
broedplek kunnen vinden. Maar, evenals in derestvanNederland, zijn de aantallen
weidevogels ook op deWilpse Klei gedaald.
Sinds een aantaljaren wordt eropdeWilpse Klei meer gestructureerd aan
weidevogelbescherming gedaan:
- Er ismeer overleg tussen weidevogelbeschermers enlandbouwers. Afspraken worden
gemaakt overuitstel van maaien opbepaalde percelen enhet ontzien van
gemarkeerde nesten bij landbouwwerkzamheden;
- op een aantal percelen wordt ruige mest uitgereden
- er zijn afspraken gemaakt met delokale wildbeheereenheid omdoor afschot van
vossen enkraaien predatie te voorkomen;
Ditheeft op deWilpse Klei geresulteerd in een sterke toename van het aantal broedparen
grutto's enturelaars:
40
35
30
25
-•—grutto
20
-»—tureluur
15
10
5
0
2006

2007

2008

2009

Inhet weidevogelseizoen 2009waren binnen debegrenzing van het weidevogelgebied Wilpse
Klei 165broedparen weidevogels aanwezig:
Soort
Kievit
Grutto
Tureluur
Scholekster
Wulp

Aantal
77
34
26
9
4

Soort
Slobeend
Gele kwikstart
Geelgors
Kwartelkoning

Aantal
4
8
2
1

Veruit demeeste gruttonesten, 25stuks,lagen buitendijks. Inhet hooiland vanBastiaan ten
Voorde vond eenkolonie van 15gruttoparen hun broedplek.
Indejaren voor 2009 vonden slechts weinig gruttoparen hun broedplaats in depercelen
binnen dezomerdijk. Maar het lijkt dathiereenkentering inkomt: In 2009hadden 8
gruttoparen hunbroedterritorium opdezebinnendijkse percelen.
Inhet gedeelte Wilpse Kleimeer naarhetzuiden, buitendijks ophetland van
Staatsbosbeheer, laghet 34ste gruttonest.

Afbeelding 3:Gruttonesten in 2009
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4.Mozaïek weidevogelgebiedWilpseKlei
4.1 Kwalitatieve onderbouwing weidevogelmozaïek
Debuitendijkse gebieden opdeWilpse Kleibestaan geheeluitkruidenrijk grasland met een
groterijkdom aankruiden enplanten. In eenweidevogelmozaïek zou dit allemaal kruidenrijk
weidevogelgrasland met eenuitgestelde maaidatumtot 15juni, worden. Ookdepercelen van
Staatbosbeheer hebben thans eenuitgestelde maaidatum tot 15juni. Binnendijks is 15juni een
moment waarop erbijna geen gruttokuikens meer zijn. Echter buitendijks beginnen grutto's
doorgaans later metbroeden. In2009bijvoorbeeld zijn omstreeks 10mei nog nieuwe legsels
gevonden. Op 15juni zijn hier dusnogjonge kuikens aanwezig.
Als allepercelen tegelijkertijd direct nâ 15juni gemaaid worden heeft dittot gevolg dat er
geen dekking enonvoldoende voedselaanbod voor dielaatstekuikens is.Daarom isin de
zienswijze ophet Concept Natuurbeheerplan voorgesteld een aantalpercelen binnen de
begrenzing vanhet weidevogelgebied als "botanisch hooiland" aantemerken. Ophet pakket
"botanisch hooiland" ligtgeenbeperking in demaaidatum. Deervaring leert dat buitendijkse
hooilanden eind mei voor het eerst gemaaid kunnen worden. Op 15juni staatin dezepercelen
weer grasenkruiden waartussen grutto kuikens voedsel en schuilgelegenheid kunnen vinden.
Daarnaast ismet Staatbosbeheer voor een grootperceel 1 juli alsuitgestelde maaidatum
afgesproken.
Hiermee ishetbuitendijkse deel van deWilpse Klei waar feitelijk alle gruttokuikens
fourageren voorzien van een voldoende mozaïek.
Opdemaaimomenten buitendijks: eindmei (voorbotanisch hooiland), 15juni (kruidenrijk
weidevogelgrasland en 1 juli (Staatbosbeheer perceel) zullen vrijwillige weidevogelbeschermers extra alertzijn. Zij zorgen voor het verjagen van dekuikens naarpercelen waar
opdatmoment niet gemaaid wordt.Hiertoe worden één dag voor hetmaaien stokken met
plastic zakken ophettemaaien perceel geplaatst. Daarnaast houden delandbouwers rekening
metdekuikens door tijdens hetmaaien vanbinnen naarbuiten te werken.
Binnendijks broeden grutto's eerder: vanaf half aprilzijn hier delegselscompleet. De kuikens
diebinnendijks uitkomen worden door degrutto-ouders meegenomen naar de buitendijkse
percelen. Reden: Hier ishet grasland kruidenrijker waardoor ermeerinsecten als voedsel
aanwezig zijn.
Het binnendijks weidevogelmozaïek isdan ookmeer gericht opeen aantalpercelen die met
elkaar eenkortdurend verblijf van dekuikens kunnen opvangen. Maar meer nog een
natuurlijke verbindingszone naar hetbuitendijkse gebied vormen.
Afhankelijk van deplekken waar in 2010 (envolgendejaren) devogelsbroeden ishet hier
wenseüjk extrakuikenstroken als "lastminute"beheer inte zetten. Zonodig zullen
weidevogelbeschermers ookin debinnendijkse percelen kuikens, voorafgaande aanhet
maaien, verjagen naarnietgemaaide percelen.
In afbeelding 4a, 4ben4c staathetmozaïek vandeWilpse Kleiinmaaimomenten van de
verschillende percelen. Hierin staan ookdemaaimomenten van debotanisch beheerde ende
Staatsbosbeheer percelen. Tevens zijn met stippen debroedplaatsen van grutto's aangegeven.
Inbijlage 2ishet mozaïek voor subsidieregeling natuur enlandschap (SNL)inkaart gebracht.
11
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Legenda bij afbeeldingen 4a,benc:
geen beperking in maaidatum

15juni maaien

laatste week mei,botanisch liooiland
extensieve beweiding

iuni maaien

bouwland

4.2 Kwantitatieve onderbouwing weidevogelmozaïek
Deverdeling tussen botanisch beheer en weidevogelbeheer opdeWilpse Kleiisin
onderstaande tabelweergegeven. Indeze verdeling zijn dehectares van Staatsbosbeheer, apart
vermeld. SBBheeft inprincipeophaar natuurpercelen een "botanische doelstelling".
Gebied
Buitendijks
Buitendijks SBB
Binnendijks
Totaal

Botanisch beheer
57,64ha

Weidevogel beheer
25,22 ha

-

73,17 ha
102,18ha

106,18ha

Totaal
82,86 ha
48,54 ha
73,17 ha
204,57 ha

Hetbelangrijkste aspectin het weidevogelmozaïek zijn deverschillende maaidata. In
onderstaande tabel zijn dehectares inbeeld gebracht gerangschikt naar eerste maaidatum.
Hierbij zijn debuitendijkse percelen met agrarisch botanisch beheer opgenomen met 25mei
alsmaaidatum. Dewerkelijke maaidatum kanhiervan wat afwijken. Depercelen van
Staatsbosbeheer worden op 15 juni resp.op 1 juli voor heteerst gemaaid.
Maaidatum
Onbeperkt
25mei
ljuni
15juni
ljuli
Bouwland
Totaal

Hectares
66,24
57,65
2,00
51,86
10,72
16,10
204,57

Uitbovenstaande tabelblijkt dateropdeWilpse Klei voor de thans aanwezige weidevogels
voldoende grasland metuitgesteld maaien (15juni / 1 juli) aanwezig is. Echter er liggen
nogalwathectares op de verkeerde plaats.Demeeste weidevogels immers zitten inenrond
hetbuitendijkse hooiland vanBastiaan ten Voorde.En daar liggen maar ietsmeer dan 20
hectares dielaat gemaaid worden. In hoofdstuk 4.3 wordt hier nader opingegaan.
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4.3 Kuikenland opdeWilpse Klei
Inonderstaande tabelishetkuikenland aan dehand vandewegingsfactoren van de
verschillende beheerspakketten inpseudo-hectares berekend. Deze pseudo-hectares zijn dus
eenkwalitatief enkwantitatief kengetal, waarbij 1gruttopaar beschikking moethebben over
minimaal 1 hectare.
Indeze tabel zijn depercelen van Staatbosbeheer (15juni en 1 juli maaien) opgenomen alsof
ookvoor dezepercelen agrarische pakketten zijn afgesloten. Inwerkelijk echter kunnen
terreinbeherende organisaties, zoals Staatsbosbeheer, geen aanspraak op SNLpakketten
maken.
Indezetabel zijn deplaatsen waar demeeste grutto's broeden (zie afbeelding 3en4) als
buitendijks enbinnendijks, apart vermeld:
Deelgebied

Beheerpakket

Weging

Buitendijks

AOl.01.05
SBBland 15-6
SBBland 1-7

1,8
1,5
1,2

AOl.01.05
AOl.Ol.OlA
AOl.Ol.OlC

1,8
0,8
1,5

AOl.01.05
SBB land 15-6

1,8
1,5

Totaal buitendijks
Binnendijks

Totaal binnendijks
Overige percelen
Wilpse Klei
Totaal ov. percelen

Netto
hectares
7,89
5,29
10,72
23,90
1,17
2,00
1,20
4,37
3,67
32,53
36,20

Pseudo
hectares
14,21
7,92
12,86
34,99
2,10
1,60
1,80
5,50
6,61
48,79
55,40

Buitendijks, aan denoordkant van deWilpse Klei (zieafbeelding 4a),broeden 25paar
grutto's. Dezehebben met elkaar voldoende kuikenland (35ha.) tothun beschikking. Maar
heel veel extra'sishierniet over.
Hetweiland vanNieuwenhuis isindetelling nietmeegenomen. Deze bijna 4hectare, beweid
door 8tot 10droogstaande koeien valt op ditmoment onder eenbotanisch beheerpakket. In
weidevogel-pakket termen zou hier sprake zijn vanextensief beweid grasland (met 1,3 als
wegingsfactor).
Binnendijks hebben de 8paar grutto's feitelijk teweinig kuikenland (5,5ha.).Voor henis
gelukkig hetbuitendijkse kuikenland dat opminder dan 200meter afstand ligt, bereikbaar!
Grutto-oudersmet hunjongen kunnen indeeersteweek nadat dezeuit het ei zijn gekomen
ongeveer 225meter afleggen (bron: Alterra).
Het gebied waar maar 1stel grutto's zit,in het midden van deWilpse Klei (zie afbeelding 4b)
daar ligt 55hectarekuikenland. Daar isdus heel veelruimte over. Wellicht ishet mogelijk dat
Staatbosbeheer toch ietsvanhaarbotanische doelstelling aanpast naar een
weidevogeldoelstelling. Vanuit diedoelstelling kunnen we doorbijvoorbeeld het opbrengen
van watruigemest op een aantal percelen proberen watmeer grutto's en andere weidevogels
teverleiden omhier hun broedplek te zoeken.
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5.Mozaïek enkosten agrarisch natuurbeheer
5.1 Inleiding
Indithoofdstuk wordt verder ingegaan ophet agrarische natuurbeheer inhet
weidevogelgebied Wilpse Klei. Depercelen van Staatbosbeheer worden, omdat dezeniet
meer een agrarische maar eennatuurdoelstelling hebben, indithoofdstuk buiten beschouwing
gelaten.
Het agrarische natuurbeheer inhetweidevogelgebied Wilpse Klei kent twee soorten beheer:
- weidevogelgebied. Dit zijn allepercelen, die omdat deWilpse Kleivanaf 2010is
begrensd alsweidevogelgebied, onder denieuwe regeling voor natuur en landschap
subsidies (SNL) vallen.
- botanisch waardvol grasland. Dit zijn depercelen, waarvoor indezienswijze (zieook
4.1) isgevraagd dat deze onderbotanisch beheer blijven vallen. Voor deze percelen
blijven in 2010 dehuidige agrarische natuurbeheerpakketten (PSAN) doorlopen.
Voor eentweetal percelen vanBastiaan tenVoorde is een watvreemde afwijkende situatie
ontstaan. Zieparagraaf 5.2.
5.2 OversluitenvanPSAN (botanisch beheer) naar SNL weidevogelbeheer
Bastiaan ten Voorde heeft buiten dezomerdijk eentweetal percelen hooiland waar aleen
aantaljaren zo'n 15paren grutto's, tureluurs enkieviten broeden. Bij elkaar dusminstens 45
broedparen weidevogels. Dit zijn debest bezetteweidevogelpercelen opdeWilpse Klei.
Opdeze percelen lopen PSAN pakketten voorbotanisch beheer. In diebotanische pakketten
bestaat geen rustperiode voor weidevogels.Erkan dus zonder beperking gemaaid worden.
Dezepercelen liggen buitendijks, datbetekent dat destart van debroedperiode weidevogels
watlater dan normaal,pas rond eind april/beginmei ligt. Het eerste maaimoment ligt
doorgaans in delaatsteweek vanmei.Eind mei lopen op dezepercelen dus veelpas geboren
weidevogel kuikens.
Iederjaar wordt naoverleg tussen weidevogelbeschermers enBastiaan ten Voordehet maaien
totminstens 15juni uitgesteld. Maar daardoor isdeopbrengst (voedingswaarde) van het gras
veelminder. Bastiaan ten Voorde wordt financieel gecompenseerd uitmiddelen die
weidevogelbeschermers halen uit sponsorgeld en subsidies vangemeente en
landschapsbeheer Gelderland. Dezemiddelen zijn steeds moeizamer teverwerven. Gemeente
Voorst heeft alaangegeven, dat alsdeWilpse Kleiprovinciaal weidevogelgebied is,haar
middelenverstrekking stopt.
In eersteinstantie heeft deprovincie toegezegd, onder andere tijdens de provinciale
voorlichting op4juni 2009,dat PSAN pakketten overgesloten kunnen worden naar SNL
pakketten. Zie afbeelding 5.
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BeheervanAgrarische natuur
was

wordt

Vastbedragvoor
6jaar

Jaarlijksbijgesteld
bedrag

•

Vergoedingen

Kan,graagzelfs!

Overstappen
vanoudeo
nieuwe
beschikking?

Afbeelding 5:Oversluiten van agrarische natuurbeheerpakketten. Diauitvoorlichting provincie Gelderland op 4
juni 2009

Dat beleid islogisch. Zeker bij destartvan eennieuw weidevogelgebied. De "beste"
weidevogelpercelen kunnen dan ookonder "weidevogelbeheer" gebracht worden.
Echter in september 2009 blijkt dit ineens toch eenprobleem. Het oversluiten isin strijd met
deplatteBrusselse regel dat contracten moeten worden uitgediend. Dit iskennelijk ambtelijk
onvoldoende onderkend enzet gemaakte afspraken oplosse schroeven. Sommigen hebben als
gevolg van onjuiste voorlichting nieuwebeheercontracten afgesloten. Dat doet afbreuk aan
het vertrouwen. Daarnaast geeft hetnietkunnen oversluiten van een PSAN beschikking naar
SNLbeschikking een slecht werkbare situatie op deWilpse Klei.De beste
weidevogelpercelen vallen dan niet onder weidevogelbeheer, maar onder botanisch beheer.
De gebiedscoördinator heeft aleen aantal oplossingsrichtingen voor dezekwestie aan
provincie Gelderland voorgesteld, maar die zijn nognietpraktisch uitgevoerd. Er wordt wel
aan gewerkt enwe gaan erhier van uitdat Gelderland haarverantwoordelijkheid neemt. Indit
collectieve weidevogelbeheerplan behandelen we debedoelde tweepercelen alspercelen met
weidevogelbeheer.
Medio december bevestigt Joke Pingen vanprovincie Gelderland nogmaals dat oversluiten
vanPSAN naar SNL onmogelijk is.Maar dat deprovincie een aanvullenderegeling voor
"laatmaaien" inregelt. Zieonderstaande letterlijke tekstuit mail 16dexember2009:
• PSstellen een aanvullende subsidievast d.m.v. een begrotingssubsidie.
• Het bedrag mag niet hoger zijn dande SNLGi.v.m. staatssteun (POP2 isgoedgekeurd).
• Aan desubsidie wordt de voorwaarde verbonden dat later wordt gemaaid (mediojuni). Het
later maaien lijdt tot een lagereopbrengst boer, dus hier mag eenvergoeding tegenover
staan. Dit past binnen de doelstelling van de provincies, namelijk bescherming weidevogels.
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Inzichtelijk moet worden gemaakt om hoeveel boeren het perjaar gaat, omwelk bedrag en
welke looptijd. Inzichtelijk moet zijn welke boeren worden geraakt door het niet kunnen
overstappen naar de SNLG2009. Het gaat alleen om de boeren met pakketten die toestaan
datje vroeg maait. Het subsidiëren van andere boeren leidt m.i. tot ongeoorloofde
staatssteun.

5.3 Kosten agrarisch natuurbeheer (SNL)
In dezeparagraaf worden dekosten voor het agrarisch natuurbeheer inbeeld gebracht. Alleen
denieuwe kosten voor SNL,dus demeerkosten doordat deWilpse Klei weidevogelgebied is
geworden, worden genoemd. Immers delopende botanische pakketten worden niet opnieuw
afgesloten. DePSANbeschikkingen hiervoor lopenin 2010gewoon door en deze
beschikkingen geven voor deprovincie Gelderland geen meerkosten.
Het totaalbedrag aan SNLkosten is:€ 21.031
(incl. toeslag mest en toeslag probleemgebieden vergoeding).
Ditbedrag betreft dekosten voor agrarische beheerpakketten, dietussen 15november 2009
en 15januari 2010voor SNLnieuw worden aangevraagd. Pakketten diehierna worden
aangevraagd, voor dejaren 2011en verder, zijn buiten beschouwing gelaten.
Ook zijn deeventuele kosten voor flexibel beheer, zoals kuikenstroken, dieinhet
weidevogelseizoen 2010 noodzakelijk zijn, buiten beschouwing gelaten.
Vanwege privacy redenen worden deindividuele subsidies perperceel enper landbouwer
vermeld inbijlage 3.Dezebijlage wordt alleen aandeprovincie Gelderland ter beschikking
gesteld.
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6.Overige inrichting weidevogelgebied
6.1 Waterhuishouding
Dekern vanhet weidevogelgebied Wilpse Klei bestaat uituiterwaarden, buitendijks van de
zomerdijk langs deIJssel.Indeze uiterwaarden liggen een aantal slenken die indirect via
grondwater inverbinding staan met deIJssel. Indemaanden februari enmaart isde
waterstand in deIJssel hoger door smelt- enregenwater uitZwitserland en Duitsland.
Soms zijn hierdoor deuiterwaarden overstroomd. Maar vaker nogworden lager gelegen
weilanden door wateruit de slenkenopeen natuurlijke wijze "pias-dras"gezet.
Deze pias-dras weilanden worden inhet vroege voorjaar veel bezocht door uit Afrika
terugkerende vogels,grutto's entureluurs, omtefourageren. Opde wathoger gelegen droge
delen van dezeweilanden enop deoverige gedeelten zodra deze 'droogvallen', gaan de
vogelshier nestelen.

Afbeelding 6:Plas dras in voorjaar

Opditmoment verdwijnt hetpias-dras alsnel,zodra de IJssel weer eennormale hoogte
bereikt: Het wateruit deslenken stroomt naar lager gelegen slenken envervolgens naar de
Yperenplas. Tussen deverschillende weilanden lopen dus verbindingen metbij het
klinkerweggetje vanRijkswaterstaat een 'sluisje'. Als dit sluisje (gedeeltelijk) wordt
gesloten, blijft het waterpeil in de slenken endaardoor indeuiterwaarden, gedurende wat
langere tijd hoog.Hetwater kan opdezemanier eenbeperkte tijdsperiode vastgehouden
worden. Hierdoor kunnen vogels iederjaar gedurende eenwat langere, 'gegarandeerde' tijd
vanhetpias-dras profiteren!
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Samen metdelandbouwers ten Voorde en Frederiks,hun weilanden liggen langs de slenk, en
Rijkswaterstaat wordt in 2010 onderzocht of het mogelijk isjaarlijks eenpias-dras,tot
ongeveer 10april,terealiseren. Staatsbosbeheer heeft ookeen aantal percelen grasland langs
dezeslenk.Hun opzichter, Henk Roke,is alakkoord gegaan methetpias-dras zetten.
OpdeWilpse Klei, langs deoevers van deYperenplas die ook indirect in verbinding staat
met deIJssel,bestaat ook opnatuurlijke wijze eenpias-dras. Deze oevers lopen glooiend af.
Aanpassingen hier zijn niet nodig.Dewilgen begroeiing langs de Yperenplas aan de
noordzijde vormt wel een belemmering voor vogels omhier te fourageren. Er lopen al
plannen bij Rijkswaterstaat / Staatsbosbeheer omdezebegroeiing in dewinter van 2010te
verwijderen.

6.2 Open landschap
Weidevogels houden van een open landschap enzullen nooit, de wulpuitgezonderd, dicht in
debuurt vanhoog opgaandebegroeiing hunbroedplaats zoeken. Hoehoger deboom ofhaag,
hoe meer afstand devogel houdt.
Opeengroot aantalplaatsen op deWilpse Klei staanmeidoornhagen enknotbomen diete
hoog dreigen teworden, en aan een onderhoudsbeurt toe zijn,.

' -rfilïtlllïill ïrïÉtfil

l

'"W;*i'

Afbeelding 7:Meidoornhaag opperceel SBB

Op depercelen van Staatsbosbeheer zijn een aantal meidoornhagen fors uitgegroeid. Met
Staatsbosbeheer is alafgesproken dathet terugzetten vandemeidoornhagen in 2010 op de
werkplanning komt.
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Inhet hooiland van Bastiaan ten Voorde staat eenrijtje knotwilgen en een aantal vrijstaande
knotwilgen. Dezeknotwilgen krijgen in dewinter van 2011een "knotbeurt".

Afbeelding 8:Knotwilgen in hooiland vanBastiaan ten Voorde

Met deIVN-knotgroep vanJan Geschiere en JoWittenberg is een onderhoudsplan voorhet
weidevogelgebied Wilpse Klei afgesproken. Deze groep voertonderhoud uitopdeWilpse
Klei aanknotbomen,hagen, enz. ondercoördinatie van Stichting Landschapsbeheer
Gelderland.
Inditonderhoudsplan wordt veelaandachtbesteed aanhetweer "open"maken van de
botanische hooilandjes vanPhilip Frederiks bij het OudeZandgat. Hiermee wordt getracht
ookdezepercelen weer weidevogel vriendelijk te maken.
Ook staat er eenrijknotbomen langs dezomerdijk, opgrond vanhetwaterschap, diete hoog
worden. Dezeknotbomen zijn inmiddels zoveruitgegroeid, datafscheuren vantakken dreigt
enbomen doodgaan. Derijknotbomen zou daarmee dan onderbroken worden.
Landschappelijk is dat ongewenst. Het waterschap zorgtindewinter van 2010voor
onderhoud aan dezebomen. Ookhierdoor wordt deopenheid voor dehooilandjes van Philip
Frederiks vergroot.
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Afbeelding 9:Knotbomen van het waterschap langsde zomerdijk

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Onderhoudsplan Wilpse Klei
Wilgenstaken in weiPhilip Freriks (langs I e slenk)
veranderen in knotwilgen.
Knotbomen langs zomerdijk
Struweelhaag 1snoeien en knotten
Meidoornhagen snoeien
Verwijderen wilgen noord vande Yperenplas
Struweelhaag 2snoeien en knotten
Wilgenstaken inwei PhilipFreriks (langs Oude
Zandgat)veranderen in knotwilgen.
Knotwilgen hooiland Bastiaan ten Voorde
Struweelhaag 3snoeien en knotten
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Moment
Voorjaar 2010

Wie
IVN knotgroep

Najaar 2009
Voorjaar 2010
Voorjaar 2010
Voorjaar 2010
Najaar 2010
Voorjaar 2011

Waterschap
IVN knotgroep
Staatsbosbeheer
Rijkswaterstaat
IVN knotgroep
IVN knotgroep

Voorjaar 2011
Najaar 2011

IVN knotgroep
rVN knotgroep

kj
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" \ ' ~' r 9=3e stnrtveelhaas IVN
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Afbeelding 10:Locaties voorlandschapsonderhoud

6.3 Predatie
Devoornaamste predatoren op deWilpse Klei opditmoment, zijn vos,kraai, ooievaar en
hermelijn. Depredatoren bunzing, das en steenmarter zijn opdeWilpse Klei wel
gesignaleerd, maarpredatie van weidevogellegsels door deze dierenistot nu toenog niet
geconstateerd.

OpdeWilpse Klei isdewildbeheereenheid (WBE) "Stroomgebied Voorsterbeek" actief.
Deze WBEmet deaangeslotenjachthouders, zorgt aleen aantaljaren door afschot dat vossen
enkraaien inhet weidevogelgebied een niet altegrotepredatiedruk uitoefenen.
Wel wordt aan deWBE speciale aandacht voor debouwlanden inhet weidevogelgebied
gevraagd: Dekieviten en scholeksters staan daar, net alsinderestvanNederland, onder grote
druk. Ook opdeWilpse Klei worden in hetbijzonder ophetbouwland veel kievit-en
scholeksternesten doorkraaien gepredeerd.
Voorhetinventariseren (das en steenmarter) enreguleren (vos) zou deWBE zeer gebaat zijn
met een ontheffing omdeze werkzaamheden uit tekunnen voeren metbehulp van kunstlicht!
Aan deoverkant van deIJssel,in Gorssel is eenooievaarsdorp gevestigd. Aan die oostzijde
van deIJssel zijn buiten het ooievaarsdorp, ooknog een aantal andere "bewoonde"
ooievaarsnesten. Indetijd, datdeweidevogels eieren hebben vormen ooievaars nauwelijks
eenbedreiging. Kuikens, wormen, muizen enmollen en groteinsecten lusten zeechter weldood of levend- endaarvoor zoeken zerustig gemaaide percelenaf..
Percelen met hoog tothalfhoog grasworden daarbij door deooievaars nauwelijks bezocht,
maar percelen metpas gemaaid gras zijn bij uitstek foerageergebied voor ooievaars.Opde
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Wilpse Kleikomje soms groepen van 10tot 20 ooievaars tegen, diepas gemaaide weilanden
afzoeken opeetbaars (waaronder alofnietlevende weidevogelkuikens).
Met een goedmozaïek, datvoldoende schuifmogelijkheden in wat langer gras geeft, moeten
denahetmaaien noglevende kuikens voldoende kanshebben depredatiedruk door ooievaars
te weerstaan.
Gedurende hetmaaiseizoen is speciale aandacht voorpercelen metlegselbeheer gewenst!!
Ookhier zijn uitwijkmogelijkheden voorkuikens in lang gras van belang.Daartoe zalde
gebiedscoördinator in overleg metlandbouwers, opdeze percelen als"flexibele beheer
mogelijkheid" zonodig deoptie "kuikenstroken" inzetten. Dit zijn stroken, dietwee weken
later dan derest van hetperceel gemaaid worden.
Depredatie van eieren door hermelijnen beperkt zichopditmoment tot specifieke percelen
endan ooknogmaar voor beperkte tijd. Dit zal aandachtig worden gevolgd, maar de
hermelijn iswel delaatstepredator waartegen iets zal worden ondernomen wanthet iseen
sterkbedreigde enbinnenkort opdeRode Lijst teverwachten soort.
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7. Organisatie uitvoering collectief beheerplan Wilpse Klei
7.1 Gebiedscoördinatie
De gebiedscoördinatie voor dit collectieve weidevogelplan wordt uitgevoerd door de
AgrarischeNatuurvereniging VeluweUsselzoom (VIJZ),Veluwsedijk 49, 7397NP te
Nijbroek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel OostNederland te Apeldoorn, onder
nummer 08106657.DeVIJZisverantwoordelijk voor deuitvoering eninhoud vandit
collectieve beheerplan.
Namens deVIJZvoert Cor Heidenrijk, KleineEmstermate 8,7396BK Terwolde de
werkzaamheden alsgebiedscoördinator uit.
Degebiedscoördinator isvoor allebetrokkenen opdeWilpse Kleihetaanspreekpunt voor
weidevogel aangelegenheden.
De gebiedscoördinator voert deregie als tijdens het weidevogelseizoen adhoc maatregelen
gewenst zijn. Hij kan daarop door landbouwers, vrijwilligers en anderedirect betrokkenen
geattendeerd worden.
7.2 Vrijwillige weidevogelbeschermers
Devrijwillige weidevogelbeschermers zorgen voor:
- het opsporen enmarkeren van weidevogelnesten;
- inventariseren van aantallen broedparen en aantallen nesten;
- het verjagen (verplaatsen) vanjongekuikens voorafgaande aanhetmaaien van
percelen.
Met name voor het verjagen vankuikens ishet belangrijk, datlandbouwers en vrijwilligers
vóórhetmaaien contact metelkaar hebben!
Indepercelen waar hetbeheer gericht is oplaatmaaien (15juni en 1 juli) worden inhet begin
vanhet seizoen slechts inventarisaties van broedparen weidevogels uitgevoerd.
Nestmarkering zou danverstoring vanbroedvogels geven.Ditiswel zinvol omstreeks de
maaimomenten.

7.3 Monitoring en flexibel beheer
Samen met devrijwillige weidevogelbeschermers zorgtdegebiedscoördinator voor
monitoring inhet gebied op geschiktheid vanpercelen als broedplek.
Als opbepaaldepercelen deomstandigheden voor gruttokuikens onvoldoende geschikt zijn,
kan de gebiedscoördinator inoverleg met delandbouwer besluiten omzg."flexibel beheer"in
tezetten. Dat wil zeggen dat demaaidatum op ditperceel kan worden uitgesteld of dater
stroken gras (kuikenstroken) blijven staan. Uiteraard ontvangt delandbouwer hiervoor een
aanvulling opzijn agrarische natuursubsidie.
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7.4 Weidevogelkring
In dit collectieve beheerplan isdeintentie opgenomen ominhetvoorjaar van 2010te starten
met een "weidevogelkring" op deWilpseKlei.
Deze weidevogelkring iseen overleg tussen allepartijen dieop één of andere wijze bij dit
weidevogelplan opdeWilpse Kleibetrokken zijn. Zoals vertegenwoordigers van
landbouwers, Staatsbosbeheer, dewildbeheereenheid, vrijwillige weidevogelbeschermers,
knotploeg IVNen eventueel gemeente, waterschap of Rijkswaterstaat.
Doel vandeweidevogelkring ishetbewaken van deuitvoering van ditcollectieve beheerplan
enhet aanbrengen van verbeteringen voor ditweidevogelplan. Deweidevogelkring bewaakt
ookdatdecoördinatie, financiering en administratieve verwerking goed geregeld is. De
gebiedscoördinator zal voor oprichten van deweidevogelkring het initiatief nemen.
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8.Ambities 2010-2015
De stijging overde afgelopen jaren van deaantallen broedparen weidevogels zalin dejaren
2010 tot enmet 2015 wat afgevlakt worden: Maatregelen dieveel effect opde
weidevogelstand hebben, zoalshet uitrijden vanruigemest opdepercelen vanBastiaan ten
Voorde, buitendijks, zijn immers alsinds 2008 en 2009 genomen.
Opeen aantalpercelen is dezemaatregel totnu toe nog niet genomen. Hier kanhet opbrengen
vanruige mest vanaf 2010nog eenpositief effect hebben:
- binnendijks langs deWeerdseweg ophetjuni land van Dick Bensink
- binnendijks indenatte hoek naast deklinkerweg indewei van Bastiaan tenVoorde en
- buitendijks opdebotanisch hooilanden (een onderhoudsdosering ishier toegestaan!)
van Philip Frederiks.
Het zuidelijk buitendijks hooiland (m.n.de SBBpercelen) isnu nog weinig weidevogelvriendelijk ingericht. Er zijn nogveelhoge, brede meidoornhagen en ongeknotte wilgen.
Door dit gebied watmeer "open" temaken enookhier op een aantal percelen ruigemest uit
terijden, zullenhier ongetwijfeld ookmeer weidevogels komen. Evert Diksrichthierin 2010
eenperceel bouwland in. Deverwachting is dathierdoor zeker alsnelmeer kieviten gaan
broeden. Langs dit bouwland komt een strook botanisch hooiland met als doel leeuweriken op
deWilpse Klei terug te krijgen.
Ook zullen wein 2010 en verderejaren meer weidevogels terugkrijgen doorjonge aanwas.
Vogels dievanaf 2008 opdeWilpse Klei zijn geboren. Met name grutto's komen inhet eerste
jaar nahun geboorte niet terug naarNederland, maar dejaren daarna wel.Demeeste van die
vogels zoeken dan alsbroedplaats dezelfde plekken op waar zeook geboren zijn.
Inhet vroege voorjaar foerageren veel weidevogels inhet buitendijkse pias-dras ophet
hooiland van Bastiaan teVoorde enStaatsbosbeheer enlangs de Yperenplas. Bij die
fouragerende vogels zitten zelfs kemphaantjes. Echter nu trekken demeestevan dievogels
(nog)verder naar andere weidevogelgebieden. Als wehet pias-dras wat structureler kunnen
inrichten enalsde begroeiing langs de Yperenplas enin dehooilanden van Staatsbosbeheer
enPhilip Frederiks wat weidevogel-vriendelijker inrichten, kunnen we ongetwijfeld meer van
die doortrekkers op deWilpse Klei houden.
OpdeYperenplas fourageren visdiefjes. Die visdiefjes vinden nuhunbroedplaatsen opplatte
daken ophetindustrieterrein inDeventer. Doorhet verwijderen van debegroeiing langs de
Yperenplas (aandeAl zijde) ontstaan ermogelijkheden omhet noordelijk deelvandeoever
zodanig interichten,dat deze visdiefjes, maar ook anderevogels (scholeksters, kieviten) hier
een broedplaats vinden. Voorwaarde iswel dat deze oever nietvoor sportvissers toegankelijk
wordt!
De ambities voor debelangrijkste weidevogels zijn in onderstaande tabel samengevat:
Soort
2010
2011
2012
2013
2014
2009
Kievit
80
77
80
85
85
85
34
40
40
50
Grutto
45
45
30
Tureluur
26
26
30
30
35
Scholekster
10
10
12
12
14
9
Wulp
4
5
6
6
6
7
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2015
85
50
35
14
7

Bijlage 1Beheereisen per beheerpakket
Niet alleonder hoofdstuk 2genoemde beheerpakketten worden op deWilpse Kleiingezet. In
dezebijlage zijn deopdeWilpse Klei belangrijkste beheerpakketten enhun beheereisen
(gebaseerd opdeindex natuur &landschap versie 20-2-2009) vermeld.

Beheerpakket AOl.01.01: Weidevogelgrasland met rustperiode
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. Debeheereenheid bestaat uit grasland.
2. Debeheereenheid is ten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met allebeheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
Beheereisen:
1. Er wordt eenrustperiode in acht genomen. Delengte van derustperioden staat
hieronder gedefinieerd.
2. In derustperiode is debeheereenheid niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept,
gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid ofbemest. Indezeperiode ishet
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.
Optioneel:
Toeslagruigemest: Opdebeheereenheid wordtbuiten derustperiode ruigemest uitgereden
in een volume vanminimaal 10enmaximaal 20tonper haperjaar.
Beheerpakketten:
A01.01.01aDerustperiode loopt van 1apriltot 1 juni;
A01.01.01b Derustperiode loopt van 1april tot 8juni;
A01.01.01cDerustperiode loopt van 1 april tot 15juni;
A01.01.01d Derustperiode loopt van 1apriltot22juni;
A01.01.01g Derustperiode loopt van 1april tot 1augustus.

Beheerpakket A01.01.04:Landbouwgrond met legselbeheer
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. Debeheereenheid bestaat uit grasland of bouwland.
2. Debeheereenheid isten minste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met allebeheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
Beheereisen:
1. Debeheereenheid wordt tijdens hetbroedseizoen eenof enkele malen afgezocht op
aanwezige legsels;delegsels worden gemarkeerd en,indien debeheerseenheid wordt
beweid, vandeugdelijke legselbeschermers voorzien.
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2. Indien eenperceel grasland wordt gemaaid of anderszins bewerkt, wordt een enclave
vantenminste 50m2omde aanwezige nesten gevrijwaard van alle landbouwkundige
werkzaamheden;
3. Indien eenperceel bouwland wordt bewerkt, worden denesten ontzien bij de
werkzaamheden.
Optioneel:
Toeslagkuikenstroken: Stroken vanminimaal 6enmaximaal 12meter breed worden
tenminste 2weken later gemaaid danderest van het perceel.
Beheerpakketten:
A01.01.04a Legselbeheer op grasland;
A01.01.04b Legselbeheer op bouwland.

Beheerpakket A01.01.05:Kruidenrijk weidevogelgrasland
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. Debeheereenheid bestaat uit grasland.
2. Debeheereenheid istenminste 0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met allebeheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
Beheereisen:
1. Gebruik vanchemische bestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. Uitsluitend bemesting metvaste mest toegestaan buiten de rustperiode.
3. Er wordt een rustperiode in achtgenomen van 1april tot 15juni.
4. In derustperiode is debeheereenheid nietbeweid, gemaaid, gerold, gesleept, of
bemest. In dezeperiode ishet gebruik vanchemische bestrijdingsmiddelen niet
toegestaan.
5. Het gewas wordtjaarlijks voor 1augustus afgevoerd doormiddel vanmaaien en
afvoeren. Tweedekeer maaien en afvoeren is toegestaan.
6. Het grasland mag nietworden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.
Optioneel :
Toeslag ruigemest: Opdebeheereenheid wordt buiten derustperiode ruigemest uitgereden
ineenvolume van minimaal 10enmaximaal 20tonper ha.

Beheerpakket A01.01.06:Extensief beweid weidevogelgrasland
Instapvoorwaarden voorhetbeheertype:
1. De beheereenheid bestaat uit grasland.
2. Debeheereenheid isten minste 0,5hectare groot.
3. Cumulatie metallebeheerpakketten uitgesloten, uitgezonderd A01.03.01
Beheereisen:
1. Beweiding is verplicht tot 15juni metminimaal 1enmaximaal 1,5 GVE/ha;
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2. Tussen 1april en 15juni isdebeheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept,
gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid ofbemest.In dezeperiode ishet
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

Beheerpakket A02.01.02:Botanisch hooiland
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. Debeheereenheid bestaat uit grasland.
2. Debeheereenheid is tenminste0,5 hectare groot.
3. Cumulatie met allebeheerpakketten is uitgesloten.
Beheereisen:
1. Gebruik vanchemischebestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. Debeheereenheid wordt nietbemest enerwordt geen bagger opgebracht.
3. Beweiding is uitsluitend toegestaan in deperiode van 1augustus tot 1 maart.
4. Het gewas wordtjaarlijks minimaal éénmaal gemaaid en afgevoerd.
5. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

Beheerpakket A02.01.03:Botanische weide-of hooilandrand
Instapvoorwaarden voor het beheertype:
1. Debeheereenheid bestaat uit grasland.
2. Debeheereenheid heeft eenminimale (rand)breedte van 2meter.
3. Cumulatie met allebeheerpakketten is uitgesloten
Beheereisen:
1. Gebruik van chemischebestrijdingsmiddelen is slechts toegestaan voor pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en brandnetel.
2. Debeheereenheid wordt nietbemest ener wordt geen bagger opgebracht.
3. Het grasland mag niet worden geklepeld, gescheurd, gefreesd of heringezaaid
A02.01.03a Voor botanische weiderand geldt: beweiding is toegestaan;
A02.01.03bVoor hooilandrand geldt: beweiding is niet toegestaan.

31

Bijlage 2Adressen
Gebiedscoördinator
Cor Heidenrijk
KleineEmstermate8
7396BK Terwolde
0571-292114/06-55175892
cor.heidenrijk@planet.nl
Landbouwers
Philip Frederiks
Yperenberg1
7419PC Deventer
0571-261931
philipfrederiks@versatel.nl

Bastiaan ten Voorde
Weerdseweg3
7384 CHWilp
0571-261335
btenvoorde@solcon.nl

Mannes Klein Nulend
Deventerweg 55
7214 DA Epse
0575-491553
kleinnulend@scarlet.nl

Hans Riefel
Weerdseweg 7
7384 CJWilp
0571-261295
h.riefel@kpn-officedsl.nl

Evert Diks
Weerdseweg 11
7384 CJWilp
0571-261536
evert.diks@hetnet.nl

Dick Bensink
Oysedwarsweg 2
7384 CEWilp
0571-261606
bensinkdj@hetnet.nl

BartJo Lindner
Voorsterklei 8
7383 RW Voorst
0575-502392
b.j.lindner@comveeweb.nl

G.A. Nieuwenhuis
Waterstraat 14
Wijhe
0570-521839
g.a.nieuwenhuis@wxs.nl

Vof Oolman
Terwoldseweg 142
7341 SEBeemte-Broekland
055-3231328

Staatsbosbeheer
Staatbosbeheer -regio Oost
Steenbokstraat 10,7324AX Apeldoorn
Henk Roke- opzichter
055-5272024 / 06-51206932
h.roke@staatsbosbeheer.nl
Vrijwillige weidevogelbeschermers
Hanny enWytze Wielsma
w.wielsma@kpnplanet.nl

Waterschap Veluwe
Arjan Verboom
055-52722321

Wildbeheereenheid
WBE Stroomgebied Voorsterbeek
Henk Schoemaker
06-53973951
henk.schoemaker@chello.nl

Ria Huyben
zandwei@planet.nl
IVN knotgroep
Jan Geschiere
geschiere47@zonnet.nl
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