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Melkvee adviseur Hooglandbv

agrarisch natuurbeheer 

Afhankelijk van openstelling

• Elzensingels, dykswâllen
• Botanisch beheer
• Natte dooradering
• Weidevogelbeheer
• Akkervogels 
• Co2 vastleggen/ veenweide
• Brussel GLB

• Let op koppel kansen en conflicterend beheer

conclusie tot nu toe

o In het veld wordt het verschil gemaakt!

o Half beheer leidt tot 0 resultaat, zeker bij weidevogels

o Er moet een goed doordacht, praktisch uitvoerbaar plan onder 
liggen

o Er is nogal eens kritiek op de sector maar we hebben samen al 
veel mooie dingen neergezet.
o Coulissenlandschappen

o Veldbloemen randen

o Weidevogels

o Initiatieven voor insecten

o Waterkwaliteit 

o Wanneer kunnen we zeggen dat het klaar is?

• GLB wordt “groener”
• Aanvalsplannen
• Pakketvergoedingen zullen omhoog moeten.
• C02 vastleggen
• Veenweide 
• Ontwikkelingen marktprijzen. Energie gaat duur worden (KAS)
• Bodem (leven) aan het werk zetten, kringloop sluiten

– Organische stoffen
– Kali?
– Vlinderbloemigen benutten
– Structuur
– Mestbewerking.
– Liever met ureum dan nitraat bemesten

ontwikkelingen

… weidevogelbeheervormen

• Weidevogelboerderij. 
– Bedrijfsvoering staat jaarrond in dienst van de weidevogels

• Groot intensief bedrijf.
– Bv 150 ha waarvan een blok van 15 ha kruidenrijk

• Gangbaar 
– 5-15% beheer, incl plas/dras, kruidenrijk, last minute.

• TBO terreinen

Meeste gebieden een mengvorm van types

Waar moeten we heen om de weidevogelstand te verbeteren? 
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Kruidenrijk grasland

• Inzaai van een van de mengsels
• Doorzaaien stelt meestal teleur. Alleen zinvol indien de 

bestaande zode goed gepest wordt.
• Combi met braakstroken?
• Zaad kiemt op zwarte grond.
• Perceel moet schoon zijn.
• Standvastigheid kruiden is vaak een probleem.

• Alleen ruige mest 
• Structuur!
• Ph
• Vermeerdering 1 en 2 jarige planten?

• Heeft voor vee zeker een meerwaarde.
• Als het bloeit ook voor insecten
• Voor weidevogels ook?

Natuurlijk kruidenrijk weidevogelland
– Viltige zode aanpakken
– Witbol en pitrus aanpakken

– Òntwatering op orde
– Witbol voor de bloei maaien
– Intensief beweiden en (schoon)maaien, zo lang mogelijk.
– Event in de winter maaien
– Drukbegrazing toepassen 
– Bodemleven aan het werk zetten met organische (mest)stof
– Maaisel opbrengen van mooi perceel
– Perceel op orde dan intensiteit verminderen, maar wel blijven 

weiden

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland!!

• Welke conclusie zouden we kunnen trekken mbt water afgelopen 
seizoen ?

• Hoog water sloten liefst tot twee meter bij de kant op.

• Tot in de greppels

• Of liever plas/dras?

• Flexibel, steeds in het weer kijken!

• Pas op met RVO

waterpeil

…

• Kruidenrijk €1250 plus ruige mest €1400
• Bewerkingskosten snijmais €1200
• Aankoop 40 ton maal €55 = €2200

• Structuur melkkoeien 1x365x100=36500 kg ds
• Droge koeien 12x12x365= 52500 kg ds

inpasbaarheid
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• Voer van maaidatumland hakselen!
• 30-40% ds voor hogere opname
• >70 % (hooi) voor structuur
• Hoger ds; geeft lagere verteerbaarheid
• Enzymen toevoegen verbeterd de verteerbaarheid van kuil.

• Markt voor drogere balen.

• Let op voor ridderzuring en jacobskruiskruid!

inpasbaarheid

• Aandachtspunt; bij hogere (10%?) % beheer en 
complexere mozaieken neemt schade exponentieel 
toe. 

• Beweiding, zowel in vroege voorjaar als najaar moet 
meer gedaan worden, of gefaciliteerd.

inpasbaarheid

• Anlb vergoedingen te laag voor stap extra.
• Realiseren meer openheid landschap
• Tbo gebieden weer geschikt maken.
• Verbeteren legalisatie predatieaanpak

– Jachtopzieners.
• Opvetgebieden voor de trek

Aanvalsplan Grutto

• Gebiedsgerichte aanpak 2.0
• Lat ligt hoog gezien urgentie en input van geld en mensen
• Koppel kansen, bedrijfsverplaatsing, compensatieland
• Veelbelovend als alles gerealiseerd wordt
• Trek en overwintering?

• Meer dan nu moeten alle partijen mee, WF, TBO, gemeente, Pro 
rail enz.

• Niet op de stoel van de boer gaan zitten
• Meta populatie model?
• Gevarieerd mozaiek in; water, beweiden, kruidenrijkheid, 

maaidata 
• Sla de mensen uit het veld niet over; intrinsieke motivatie 

binnen de uitvoerende mensen voorwaarde voor succes
• Aantrekkende werking op predators

Aanvalsplan grutto

Weidevogellandschap. vragen? 
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Missie 
geslaagd

Dank voor uw 
aandacht
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