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1. Inleiding
1.1 Collectief beheerplan
Ditdocument ishet collectiefbeheerplan voorhet weidevogelgebied "Gelderse Waard". Dit
collectiefbeheerplan isopgesteld volgens artikel 4.4 vanhet Natuurbeheerplan van de provincie
Gelderland.(vastgesteld door Gedeputeerde Staten op29 september 2009).
De Gelderse Waard iseen van de26aangewezen gebieden methet beheertype
"weidevogelgebied".

1.2 Tot stand komen van collectief beheerplan
Ditbeheerplan istot stand gekomen nacollectief en individueel overleg met landbouwers en
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) indemaanden september totenmetnovember 2009.
DeGelderse Waard wordt door deprovincie Gelderland alséén weidevogelgebied, samen
met deAersoltweerd als "Gelderse Waard" genoemd. Echter geografisch zijn de Gelderse
Waard en deAersoltweerd twee gebieden, dievan elkaar zijn gescheiden door deprovinciale
weg Zwolle- Wezep enderijkswegA28.Het gebied tennoorden van deA28 isde
Aersoltweerd. Het gebied ten zuiden van deprovinciale weg isde Gelderse Waard.
Ook vanuit hetperspectief van weidevogelbeheer ishiervanwege de scheiding door deA28
sprake vantwee gebieden. Voor ieder gebied, deAersoltweerd en de Gelderse Waard, is dan
ook een afzonderlijk collectief beheerplan opgesteld.
Ditplan is op 15december 2009 voor een ecologische toets aanJan vanDiermen van de
provincie Gelderland voorgelegd. Zijn opmerkingen zijn:
"Hetplan is goed onderbouwd, de dosis aanbeheerpakketten zou moeten kunnen voorzien inhet
gewenste effect. Hetplan behoeft indekomendejarennauwelijks bijsturing, gesteld dat de
lopende overeenkomsten bij afloop kunnenworden gecontinueerd ineen gelijkwaardige nieuwe
vorm. Onvoorspelbaar isderol van ProRail endievan BBLvraagt oplettendheid vanwege de
wisselende motieven vanwaaruit dit instituut gronden verwerft enverpacht. Hetplan verwoordt
enmobiliseert deuitgebreide kennisvan het gebied enhaar geschiedenis. Hetvermeldt de
heersende tegenstrijdige belangen endaaruit voortkomende inconsequenties inbeheer en
maatregelen ophet gebied vanruimtelijke ordening.Zelden iseengebied metzoveel waarden
succesvol onderwerp van zoveel aanslagen op deruimte t.b.v. recreatie (als geslaagde
vermomming vanparticulier gewin) eninfrastructuur. Zelden isookzoveel kennis omtrent fauna
&flora tevergeefs gemobiliseerd bij herhaalde toetsen en afwegingen tot aan de Raadvan State.
Derecente geschiedenis iseen schoolvoorbeeld van dezwakte vaneen MER, de Flora en Fauna
wet en deNatura 2000 status.Voor ecologen (diehet willen zien) ishet gebied exemplarisch
want het weerlegt elk model. Vrijwel alles wathierwordt aangetroffen kan ervolgens de
gebruikelijke modellen over verstoring envermijding niet zitten.

Deparagrafen overpredatie enpreventie ervan (5.3),zijn opmijn advies zakelijker en feitelijker
gesteld. De stukken over ambitie (7.1 en7.2) zijn genuanceerd enwaar gepast ook zuiverder als
eigen ambitievan dein het veld actievepartijen gesteld."

1.3Beschrijving Gelderse Waard
DeGelderse Waard ligtinde gemeente Hattem aan delinker IJsseloever. Ingesloten tussende
IJssel ende Geldersedijk entussen dehaven van HattemendeZuiderzeestraatweg (de
provinciale wegZwolle- Wezep).
De Gelderse Waard is eenuiterwaardengebied en overstroomd bijnajaarlijks bij hoogwater van
de IJssel.Alsregel ishet gebied omstreeks 1 april weer grotendeels droog.Inde Gelderse Waard
ligt landgoed IJsselstein enerstaat eenboerderij (eenvoormalige steenfabriek) verder isergeen
bebouwing. DeGelderse Waardbestaat uitsluitend uitweilanden, verdeeld over eenzestal
gebruikers.
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Afbeelding 1:Ligging Gelderse Waard

1.4 Weidevogelgebied Gelderse Waard
DeGelderse Waard isnog steeds eenrijk weidevogelgebied, ondanks devoor weidevogels
negatieve ontwikkelingen van delaatstejaren. Tweebelangrijke oorzaken hiervan zijn de
uitbreiding vandejachthaven in Hattemen debouwvan eennieuwe spoorbrug (Hanzelijn). Een
ander fenomeen isdewisselwerking tussen langdurig hoog water enpredatie.Bij aanhoudend
hoogwater inapril gaan deweidevogels naarpercelen binnendijks omtebroeden. Daar komt
vaker predatie voor, metname door vossen. Ook worden de daar geboren kuikens vaak weer naar
deuiterwaard geleid met alle risico's van dien.
Tussen dejachthaven van Hattem en dewoonboerderij (oude steenfabriek) inhetzuiden van de
Gelderse Waard,broeden veel weidevogels, waaronder veeleisende soorten als slobeend,
zomertaling,watersnip enmet grote regelmaat ook dekwartelkoning. Tussen de woonboerderij
enhet landhuis IJsselstein komen nu bijna geen weidevogels meer voor.
Tussen de spoorbrug en de oude verkeersbrug over de IJssel (Zuiderzeestraatweg), aan de
noordkant vanhet gebied, broedenjaarlijks zeerveel weidevogels, waaronder (niet allemaal
jaarlijks) deeerder genoemde veeleisende soorten.
Deoppervlakte van de Gelderse Waard is,samen met deAersoltweerd 136hectare.

1.5 De agrariërs
Inonderstaande tabel zijn de landbouwers enhun percelen in de Gelderse Waard weergegeven.
Deperceelnummers corresponderen met demozaïekkaarteninhoofdstuk 4.1:
Perceelnummer

Naam

Postcode
Woonplaats

Perceelgrootte in
ha
3,39

Hilsdijk 100

4012BT
Kerk-Avezaath
8051KEHattem

Geldersedijk31

8051SBHattem

1,79/1,99/1,06/
2,11/0,8/0,84/
1,33/0,82
1,00/1,34/1,26

Geldersedijk 31
Geldersedijk35
Geldersedijk 22

8051SBHattem
8051SBHattem
8051SGHattem

4,62
1,46
6,00 ')

Geldersedijk 31
Geldersedijk 22
Oostersedijk 11

8051SBHartem
8051SGHattem
8051ST Hartem

6,38
7,50 l)
1,16/1,11/1,46

Adres

Tussen de oudeIJsselbrug en de spoorbrug
1
Van der Linde
Noordereind 5
2,3,4,
A.v.d. Worp
5, 6,7 en
8A,8B.
9, 10en 11
Mts Rietberg
Tussen spoorbrug enjachthaven
12en 13
ProRail
14
BBLpacht door
Mts Rietberg
15
J.M.J. Schotman
16en 18 l)
Joke Agterhuis
17
BBLpacht door
Mts Rietberg
l
19en20 )
Joke Agterhuis
21,22,23 ')
BBLpacht door
Mts Warning
24')
perceel is
vervallen door
jachthaven)

Depercelen 4,5,6, 7, 8Aen 8Bzijn eigendom van BBLen worden metjaarcontracten verpacht.
Ook depercelen 14, 17en21tot enmet 24zijn vanBBL.
) Depercelen 16, 18, 19en 20worden in de IPOtoolkit nietherkend alsperceel! (zie ook4.2).
Depercelen 21tot enmet 24zijn door de uitbreiding vandejachthaven aanzienlijk verkleind.
Dezepercelen staanindeIPOtoolkit nogmethun 'oude' grootte.

2. Collectief natuurbeheerplan
2.1 Beheertype en beheerpakketten
Dit collectiefbeheerplan valt onder de werking vanhet Ontwerp Natuurbeheerplan 2009
Gelderland. Volgens ditnatuurbeheerplan gelden voor hetbeheertype "weidevogelgebied"
(A01.01) devolgende beheerpakketten:
Nummer
A01.01.01a
A01.01.01b
A01.01.01c
A01.01.01d
AO1.01.02a
A01.01.05
A01.01.06
toeslag
toeslag
A01.01.04a
A01.01.04b

Naam
Weidevogelgrasland met rustperiode 1april tot 1 juni
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april tot 8juni
Weidevogelgrasland met rustperiode 1april tot 15juni
Weidevogelgrasland met rustperiode 1 april tot 22juni
Weidevogelgrasland met voorweiden tot 1 mei/rust tot 15juni
Kruidenrijk weidevogelgrasland
Extensief beweid weidevogelgrasland
Kuikenstrook (0,1 deel van perceeloppervlakte)
Ruige mest
Legselbeheer op grasland
Legselbeheer op bouwland

Wegingsfactor
0,8
1,4
1,5
1,2
1,0
1,8
1,3
0,9
-

2.2 Mozaïekbeheer en kuikenland
InhetNatuurbeheerplan 2009zijn als aanvullende voorwaarden voor het collectief beheerplan
eisen opgenomen betreffende mozaïekbeheer enkuikenland: "Weidevogelszijngebaat bij
variatie inbeheer.Daaromstaat ineencollectief beheerplan opwelkewijze vormwordt gegeven
aanditzogenoemde mozaïekbeheer.Een belangrijk aspectinditmozaïekbeheer ishet oppervlak
aanlaat inhetseizoengemaaidepercelen. Daarnaast ishetdeeldatbestaat uit kruidenrijk
grasland belangrijk.Samen ookwelkuikenlandgenoemd.Inditdeelvanhet weidevogelgebied
kunnende legsels ongestoord uitkomenende kuikens opgroeiendoor voldoende
schuilmogelijkheden envoedselaanbod. Ingebieden waardedoelengericht zijn opgrutto en/of
tureluurgeldt eenminimum eisaanoppervlakte kuikenlandgekoppeld aande gewenste
gruttodichtheid '.
Aan debeheerpakketten, dieinparagraaf 2.1 zijn genoemd, is eenwegingsfactor voor de waarde
vanhetkuikenland toegekend. Hetwerkelijke aantal hectares,dat onder deze beheerpakketten
valt, wordt met deze wegingsfactor vermenigvuldigd omhet oppervlakte gerealiseerd kuikenland
te bepalen.

3.Weidevogelstand in de Gelderse Waard
3.1 Tussen oudeIJsselbrug en spoorbrug
Inonderstaande tabel zijn het aantalbroedparen inhetnoordelijk deel van de Gelderse Waard, in
het gebied tussen oude IJsselbrug endespoorbrug vermeld (bron: tellingen
weidevogelbeschermers Vrienden van het Boerenland)
Soort
kievit
grutto
tureluur
scholekster
gele kwikstaart
kwartelkoning

2006

2007

2008

2009

17
5
20
4
9

16
7
24

-

-

15
11
18
2
8
1

13
12
18
1
7
1

-
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Ambitie
2015
16
15
22
2
9
2

3.2 Tussen spoorbrug enjachthaven
Het aantal broedparen inhet zuidelijk deel van de Gelderse Waard, inhet gebied tussen de
spoorbrug en oude steenfabriek (huidige boerderij vanJoke Agterhuis) is:
Soort
kievit
grutto
tureluur
scholekster

2006

2007

2008

2009

10
4
11
2

6

6

-

-

-

2

3
1

-

Ambitie
2015
6
3
5
1

Indit gebied wordt opditmoment gewerkt aan de aanleg van eennieuwe spoorbrug. Deze
werkzaamheden veroorzaken deterugval vanbroedende weidevogels in2009.

Het aantal broedparen inhet gebied tussen de oude steenfabriek en dejachthaven is:
Soort
kievit
grutto
tureluur
scholekster
kwartelkoning

2006

2007

2008

2009

20
8
15
2

26
7
14
2

-

-

16
10
12
2
2

12
5
7
2
2

Ambitie
2015
15
8
12
2
2

Door deuitbreiding van dejachthaven iseen deel van dit gebied verloren gegaan. De daling inde
jaren 2008 -2009 ishierdoor veroorzaakt.
In de Gelderse Waard ishoog water inde IJssel eengroot risico: In 2006 ishet aantal broedpaar
weidevogels tenopzichte van 2005 met circa 50%afgenomen. In2006hebben de uiterwaarden
langonderwater gestaan. Hierdoor wijken onderandere degrutto's uitnaar binnendijkse
percelen. Helaas waren debroedresultaten daar slecht, omdat vossentoen veel legsels hebben
gepredeerd.
Ook in 2002 en2004 isdeze situatie voorgekomen. Sinds2006 isindithoogwater uitwijk gebied
geen vossenschade meer waargenomen.

4.Mozaïek weidevogelgebied Gelderse Waard

4.1 Tussen oudeIJsselbrug en spoorbrug
Inde Gelderse Waard tussen de oude IJsselbrug ende spoorbrug, zijn een aantalpercelen (4tot
enmet 8B)inhetbezit vanDLG/BBL. Dezepercelen worden metjaarcontracten verpacht aan
landbouwers. Met BBL zijn op 30november 2009 (heren Klomp en Steendijk) afspraken
gemaakt, dat pachtgronden van BBLmetbeperkingen verpacht worden. Deze beperkingen
komen overeen methet SNLpakket 'weidevogelgrasland rustperiode tot 15juni'. In sommige
gevallen geeft die afspraak echterhet risico, dat direct na 15juni allepercelen worden gemaaid.
Hierdoor hebben eventueel nog aanwezigkuikens geen lang gras voorvoedsel engeen
schuilgelegenheid meer tothun beschikking. Erisdan ookmet BBLeen aanvullende afspraak
gemaakt. DeVIJZ, gebiedscoördinator en/ofmozaïekcoördinator, kunnen in overleg met de
landbouwer eenafwijkende afspraak met betrekking tot diebeperkingen maken. Hierdoor kan
eenminder eentonig mozaïek ontstaan.
Opperceel 1 broedt bijnajaarlijks eenkwartelkoning. Opditperceel is kruidenrijk
weidevogelgrasland afgesproken. Alshier enkwartelkoning broedt, wordt dit pakket
opgewaardeerd tot eenrusperiode tot 1 augustus.
Op depercelen 3,9, 10en 11rusten thans nogPSAN pakketten metrustperiode tot 15juni.
Op depercelen 1 t/m 10komen veel weidevogels voor. Het isbuitendijks gebied, waar
weidevogels vaak wat laterbroeden. Vaak lopenhier op 15juni nog gruttokuikens rond. Eris
dan ook aanvullend op de PSANpakketten en de afspraken met BBL (15juni maaien) opperceel
8Agekozen voor extensieve beweiding enopperceel 8Bvoor legselbeheer.
Ter voorkoming vanpredatie doorvossenplaatst de Stichting Vrienden vanhet Boerenland in
2010, evenals in 2009,rondom depercelen 1 tot enmet 8 schrikdraad.
Het aantal pseudo hectares "kuikenland" indit deelgebied van de Gelderse Waardis:
Soort beheer
Kruidenrijk weidevogelgrasland
Uitgesteld maaien tot 15juni
Extensiefbeweid grasland
Legselbeheer
Totaal

Werkelijke hectares
3,39
10,40
1,33
2,61
15,12

Pseudo hectares
6,10
15,60
1,73
-

23,43

Dekosten in 2010voor SNLin dit deelgebied zijn totaal € 4.049.Buitenbeschouwing gelaten in
ditbedrag zijn dekosten vooruitrijden vanmest en deregeling "ongunstige gebieden".
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Afbeelding 2:Mozaïek tussen oude IJsselbrug en spoorbrug

4.2 Tussen spoorbrug enjachthaven
Rondom dejachthaven klopt dehuidige IPOtoolkit kaart (zie afbeelding 3)nietmeer. De
jachthaven isinmiddels uitgebreid en depercelen 21, 22 en24zijn hierdoor aanzienlijk
verkleind.
Depercelen 16, 18, 19en20 worden opde IPOtoolkitkaart niet herkend alsbestaande percelen
(hiervan bestaat kennelijk geen gewasregistratie bij DR).Gegevens voor watbetreft oppervlakte
zijn niet uit deIPO toolkit ontleend, maar afkomstig van landbouwers. Opdezepercelen zijn
SNLpakketten afgesproken. Een exacteberekening voor oppervlakte kuikenland enkosten SNL
isvoor dit gedeelte van de Gelderse Waard nietzonder eigen kenniste maken.

il

Afbeelding 3:Mozaïek tussen spoorbrug enjachthaven
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Percelen 12en 13worden door ProRail bij debouw van denieuwe spoorbrug gebruikt. Op deze
percelen zullen indenabije toekomst geen weidevogels zijn.
Perceel 14wordtverpacht door BBLmet debeperking 15juni maaien.
Opperceel 15komt een SNLpakket metrusttijd tot 15juni (ofloopt mogelijk nog een PSANpakket metrusttijd tot 15juni?). Hier wordt ruige mest opgebracht.
Voor depercelen 19en20 ishet SNLpakket 'kruidenrijk weidevogelgrasland' afgesproken. Op
dezepercelen broeden meerdere paartjes kwartelkoningen. Zonodig wordt hetpakket op deze
percelen opgewaardeerd naar 'rusttijd tot 1augustus'.
Perceel 23wordt extensief beweid.
Het aantal pseudo hectares "kuikenland" in dit deelgebied van de Gelderse Waardis:
Soort beheer
Kruidenrijk weidevogelgrasland
Uitgesteld maaien tot 15juni
Extensiefbeweid grasland
Legselbeheer
Totaal

Werkelijke hectares
7,50
8,35
1,46
12,38
17,31

Pseudo hectares
13,50
12,53
1,90
-

27,93

Dekosten in2010 voor SNLzijn indit deelgebied totaal € 10.580.Buitenbeschouwing gelaten
inditbedragzijn dekosten vooruitrijden van mest en deregeling "probleem gebieden",
n.b.: Dezeberekening isniet opbasis van de IPO-toolkit,maar opgrondvaneigen gegevens.
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5.Overige inrichting weidevogelgebied.
5.1 Waterhuishouding
De Gelderse Waard overstroomt bijnajaarlijks bij hoogwater van de IJssel.Meestal is omstreeks
1 april het waterpeil weer gezakt.
Inhet gebied tussen de IJsselbrug endespoorbrug isdezomerdijk plaatselijk erg laag door
verzakking. Bij een geringe verhoging vanhet waterpeil van de IJssel stromen de uiterwaarden
hierweer onder. Aan Rijkswaterstaat isal eens gevraagd de zomerdijk plaatselijk te verhogen.
Tot opheden ishier geen gevolg aan gegeven. Wel deelde eenmedewerker van Rijkswaterstaat
mee, dathet verhogen van dezomerdijk in deplanning voor 2010is opgenomen.
Bij hoogwater wijken deweidevogels omtebroeden uitnaar eenaantalbinnendijkse percelen.
Het isdan ook wenselijk dezepercelen in2010 tebegrenzen binnen het weidevogelgebied
Gelderse Waard.

5.2 Open landschap
Inhet gebied tussen debruggen staan geenbomen. Langs de IJsselbij perceel 1 staan een aantal
struiken op grond van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft hetplan deze struiken indewinter
van 2010te snoeien.
Langs dewegnaar devoormalige steenfabriek staan een groot aantal wilgen. Deze worden in de
winter van 2009 geknot.

5.3 Predatie
Inde Gelderse Waard ishet druk metpredatoren, maarhun effect lijkt niet dominant. Predatie
komt in deleg-enbroedperiode van weidevogels hierhetmeest voor doorkraaien, maar
jaarlijks in sterk wisselende mate. Zebroeden bij deoude steenfabriek en IJsselstein. Ook broedt
erregelmatig eenpaartje buizerds enzijn periodiek vossen actief.Vestigen vanvossen dient te
worden voorkomen. Deroeken enreigersvan de grotekolonies ophet Engelse Werk vliegen
vrijwel continu overhet gebied, maar neigen zelden tot foerage inhet gebied,. Zet eendier aan
tot landen danwordt het fel weggepest. Demeeste agressie van kieviten richt zichop kauwtjes
afkomstig uit Hattem envan dekolonie in deoude verkeersbrug. Daarbroedt af entoe ook een
torenvalk.
Een aantal maatregelen ter voorkomingvanpredatie door vossen zijn hier al toegepast:
- met dewildbeheereenheid inhet gebied iseen goed contact. Opverzoeken van vrijwillige
weidevogelbeschermers vanVrienden vanhet Boerenland reageert deWBE adequaat.
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door Vrienden vanhet Boerenland worden sinds 2009 schrikdraadinstallaties rond een
aantalpercelen geplaatst.
Hetplaatsen van schrikdraad iseen diervriendelijke en zeer waarschijnlijk doeltreffende methode
om eiroof door vos te voorkomen. De meningen zijn echter verdeeld en gunstige resultaten die
zijn gepubliceerd hebben voor het merendeel betrekking op grondbroedende soorten in
pioniermilieus (zandig onbegroeid of schaars begroeid terrein).
Plan inditkader van deVrienden van het Boerenland voor deperiode 2010-2012is:
- Meerderepercelen voorzien van schrikdraden op eenhoogte van 20,35 en 50cm, een
accu voorziet de installatie van elektriciteit.
- Onder dedraden wordt het graskort gemaaid. Draden mogen het gras (aarde, dus
stroomlek) niet raken!
- DeVrienden vanhet Boerenland kan dit schrikdraad plaatsen entenminste driejaren
onderhouden metprivate financiering.
Inde Gelderse Waard isin 2009 rondom depercelen 1 t/m 8met succes schrikdraad geplaatst
In2010worden dezepercelen opnieuw van schrikdraad voorzien enhet isonsvoornemen ook
depercelen 19,20,21 en22 daarmee uitte rusten.
Dit schrikdraad zal ook honden, diedoor wandelaars rondom dehaven worden meegenomen,
tegenhouden. Erwordt nog inoverlegmet de Provincie Gelderland eenpermanente oplossing
voor de afweer van wandel-toerisme gezocht. Inhet bestek voor de dijkaanleg isverzuimd hier
eenparagraaf over opte nemen, zodat ondanks deNatura 2000 status indeuiterwaard geen
waarborg voorrust op deze gronden bestaat.
Hetbudget van de Stichting isechterniet toereikend om dekostenpermanent te dragen. Na
gebleken effectiviteit zalopnieuw naar overheids-subsidie worden gezocht. Op ditmoment is een
verzoek om subsidie doordeprovincie Gelderland afgewezen (mondelinge mededeling J.van
Diermen, december 2009).
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6.Organisatie uitvoeren collectief beheerplan Gelderse Waard

6.1 Gebiedscoordinatie
De gebiedscoordinatie voor dit collectieve weidevogelplan wordt uitgevoerd door Agrarische
Natuurvereniging VeluwelJsselzoom(VIJZ ),Veluwsedijk 49, 7397NP te Nijbroek,
ingeschreven bij deKamer van Koophandel Oost Nederland ondernummer 08106657.
DeVIJZ isdan ookverantwoordelijk voor deuitvoering en inhoud van dit collectief beheerplan.
Namens deVIJZvoert Cor Heidenrijk uit Terwolde dewerkzaamheden als gebiedscoördinator
uit. DeVIJZwerkt inde Gelderse Waard samen met Stichting Vrienden vanhet Boerenland.
Namens deze Stichtingtreedt Wybe van Klaarbergen uit Wezep opals mozaïekcoördinator.

6.2 Taakverdeling beheerders en weidevogelvrijwilligers
Deweidevogelvrijwilliger vraagt aanhetbegin vanhet weidevogelseizoen eenvergunning van
iedere agrariër opwiens gebied hij de legselsmarkeert. Vrijwilligers worden door landbouwer en
mozaïekcoördinator geïnformeerd opwelkepercelen eenlatermaaien afspraak rust.Hier hoeft
dan ookniet gemarkeerd teworden.Vervolgens worden devolgende afspraken met landbouwers
gemaakt:
- Wanneer werkzaamheden ophet landworden uitgevoerd, wordt devrijwilliger tijdig
geïnformeerd omzomogelijk de (nog) niet gevonden nesten te markeren.
- Ingeval vanmaaien, controleert de vrijwilliger ofdelegsels nog aanwezig zijn (zoniet
danhoeft geen "pol"van 50m2 teblijven staan).Alsophetperceel kuikens lopen,
worden diemiddels "vlaggen" verdreven.
- Deweidevogelvrijwilliger vraagt deagrariërniettezoekennaar de gemarkeerde nesten.
Vooral hetnestje van detureluur ismoeilijk tevinden enkanworden vertrapt. Hierbij
wordt wel eens gedacht dat ergeen legselmeer ligt enneemt debeheerder de stokken
weg,waarna hij overhet nest maait. Ookbestaat eenrisicodat er sporen (vos!) achter
blijven.

6.3 Monitoring
Deweidevogelvrijwilligers van de StichtingVrienden vanhet Boerenland beschermen de legsels
enkuikens vanweidevogels in deGelderse Waard. Hierzijn twee vrijwilligers actief. Indienzich
bijzonderheden voordoen wordt demozaïekcoördinator geïnformeerd. Hij treedt regelend open
rapporteert aan de gebiedscoördinator.
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7.Ambities en aanbevelingen
7.1 Ambities
Weidevogelambities in aantallen broedparen per 2015:
Soort
kievit
grutto
tureluur
scholekster
gele kwikstaart
kwartelkoning

2015
40-45
20-30
35-45
4-6
6-12
2-4

De Gelderse Waard is een goed weidevogelgebied. Hierbij ishet langdurig onder water staan
tengevolge van eenhoogwaterpeil inde IJssel,met als gevolghet uitwijken van de weidevogels
naar "hoogwater uitwijk gebieden"nog een issue. Dezeuitwijkgebieden, 6percelen binnendijks,
horen ookbinnen debegrenzing vanhet weidevogelgebied tevallen. In2010 zalhiervoor, zo
nodigmet een zienswijze ophet nieuwe concept natuurbeheerplan van deprovincie Gelderland,
actieworden ondernomen.
Met schrikdraad alspreventie tegen vossen, incombinatie met optimaal habitat voor opgroeiende
kuikens kan wellicht eentoename vanhet aantalbroedende weidevogels inde Gelderse Waard
worden gerealiseerd (zie ook 5.3). Deambitie isom inderegio Hoenwaard-Gelderse WaardAersoltweerd telaten zien dat deze voorziening een volwaardig alternatiefis voor afschot van
vossen.

7.2 Aanbevelingen
Het verdient aanbeveling inde index bij de SNLbeheerpakketten het volgende optenemen: "Als
gemaaid wordt en erzijn kuikens ophet perceel, dezekuikens 12tot 24uurvoorhet maaien te
verjagen. Ditkanmet stokken voorzien van eentouwtje met daaraan eenplastic zak, Vijf tot zes
vlaggen per hectare zijn voldoende".
Ruige mest maginhet voorjaar niet voor 1februari worden uitgereden. Veelal ishet land in
maart nogtenat, somsnogtot inapril geïnundeerd, zodat mest amper ofniet fatsoenlijk voor1
april kanworden uitgereden. Een aanpassing inderegelgeving voorhetuitrijden van ruige mest
inweidevogelgebieden zou gewenst zijn. Mest opbrengen vanaf 1 november zou mogelijk
moeten zijn, alisdat inuiterwaarden ten delehet bemesten vanwater. Hetbeste voor
uiterwaardengrasland iseen flexibele uitloop in april toete staan,tot circa drie weken na
droogvallen. Immers mest moet tenminste een maand voorhet leggenvan de eieren zijn
gestrooid, wil demest effect hebben ophet bodemleven en daarmee op debeschikbaarheid van
voedsel voorweidevogels.
Het verdient aanbeveling deweidevogelbeschermer te stimuleren doorhen een (kilometer)
onkostenvergoeding te geven. Weidevogelbeschermers hebben eenbelangrijke uitvoerende rol in
het collectieve beheerplan.
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