
 
 

 

 

 

Expert meeting ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer in ZH, 19 januari 2017. 

 

NOTITIE – vraagstelling deskundigen voor de workshops in de middag  

 
 

 

 

1) Vorming van optimale beheermozaïeken en toepassing van beheermaatregelen 

 

1. Op welke wijze kunnen grotere aaneengesloten blokken als kernen worden gerealiseerd?  

Hoe groot moeten die zijn? Wanner is een kern robuust?  

Welke middelen kunnen daarvoor worden ingezet? 

 

2. Welke mogelijkheden zijn er om in de praktijk te zorgen voor een optimale ruimtelijke 

verdeling en afwisseling van de beheerpakketten binnen een mozaïek?  

Hoe sluit je optimaal aan bij de omstandigheden in het gebied, bij het landschap? 

Wanneer is er sprake van een goede afstemming van mozaïekbeheer en het functioneren 

van het kuikenland aan de actuele omstandigheden in een seizoen? Hoe speel je daar het 

beste op in? 

Wat is de optimale relatie tussen nestlocaties en kuikenland, als het gaat om bereikbaarheid 

en aanwezigheid van voldoende goed kuikenland nabij nestlocaties? 

 

3. Wat wordt in dit kader verstaan onder de vereiste ecologische kwaliteit en beste potentie als 

opgroeihabitat voor de keuze van de beheerpercelen? Wat voor percelen hebben in de 

verschillende leefgebieden een hoge ecologische waarde voor het opgroeien van de jongen?  

 

4. Hoe kunnen beheermaatregelen t.b.v. weidevogels in de praktijk goed worden afgestemd op 

de belangen van biodiversiteit in het algemeen, van andere doelsoorten? 

Wat voor concrete vereisten zijn er t.a.v. het maaibeheer als het gaat om het belang van niet 

alleen de weidevogels, maar voor de biodiversiteit in bredere zin en voor de ontwikkeling van 

een kruidenrijke vegetatie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Kwaliteit van opgroeihabitat  

 

1. Wat voor vegetatie functioneert goed als opgroeihabitat, hoeveel soorten moeten aanwezig 

zijn om te voldoen? 

Aan welke vochtigheidsgraad moet het weiland voldoen om goed te kunnen functioneren als 

opgroeihabitat? 

 

2. Wat voor beheer vraag de ontwikkeling en instandhouding van optimaal opgroeihabitat? 

Wat wordt verstaan onder extensief beheer? Is er een (of meer) optimaal beheerpakket te 

vormen en in praktijk te brengen voor ontwikkeling en beheer van een vochtig kruidenrijk 

grasland met een open en afwisselende vegetatiestructuur en een soortenrijke vegetatie? 

 

3. Wat zijn de verschillen in beheer voor de verschillende weidevogelsoorten en welke 

beheermaatregelen moeten er worden genomen om de opgroei van kuikens van de 

verschillende weidevogelsoorten te optimaliseren?  

 

4. Op welke manier kan met voorbeweiding of voormaaien en bemesting met ruige mest een 

situatie gecreëerd worden in productiegrasland waarbij dit wel een functie heeft voor 

opgroeiende kuikens? 

Welke functie kan dan worden vervuld? En welke niet? 

 

5. Wat zijn de vereisten t.a.v. bodemleven? Hoe kan bodemleven worden bevorderd ?  

Welke bemesting is noodzakelijk voor een goed kuikenland en wat wordt verstaan onder de 

vereiste vochttoestand voor goed kuikenland?  

 

6. Wat wordt in de verschillende gebieden in ZH verstaan onder voldoende natte 

omstandigheden in het vroege voorjaar om de grasgroei zodanig te vertragen dat ze 

optimaal is als opgroeihabitat in juni? En over welke periode hebben we het dan voor natte 

omstandigheden?  

 

7. over welke breedte moet rond greppels vertraagde grasgroei worden gerealiseerd wil dit 

functioneel zijn voor het opgroeien van weidevogels? Is daarbij verschil tussen de soorten?  

 

8. Houdt er rekening mee dat optimaal kuikenland verschilt per soort. Het beheer van 

kuikenland vraagt om maatwerk en afstemming op de gebiedssituatie, de doelstellingen en 

de voorkomende soorten.  

 

9. Wat zijn de uitgangspunten die gekozen moeten worden voor ligging, grootte en dichtheid 

aan kuikenstroken om deze een goede gebruikswaarde voor kuikens te geven?  

Zie we mogelijkheden om kuikenstroken ook een functie als opgroeihabitat te laten 

vervullen? Welke concrete maatregelen zijn daarvoor te bedenken? Hoe zouden we dit goed 

kunnen onderzoeken? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Integratie van beheer met reservaten  

 

1. Hoe kan op gebiedsniveau gekeken worden naar de versterking van de populatie 

weidevogels, populaties waarvoor zowel het boerenland als reservaatgebied een belangrijke 

rol speelt.  

 

2. Welke kruidenrijke gebieden in reservaten in ZH zijn belangrijk om te betrokken bij het 

weidevogelbeheer in het boerenland?  

 

3. Wat voor afstemming is belangrijk tussen terreinbeheerders, collectieven en andere 

gebiedspartijen zoals waterbeheerders, voor een optimale keuze voor de ligging van beheer 

en integratie van beheer in een gebied? 

 

4. Op welke manier, met wat voor beheermaatregelen en/of beheerpakketten in en rond 

reservaten kunnen gebiedsresultaten voor het weidevogelbeheer in de praktijk goed worden 

geoptimaliseerd?  

 

5. Is het mogelijk om de inzet op zwaar beheer buiten reservaat een vast onderdeel te maken 

van pachtafspraken met de boeren. Wat voor concrete pachtafspaken tussen boeren en 

terreinbeheerders zijn te bedenken, waarbij pacht in het reservaat over langere termijn 

gekoppeld wordt aan particulier eigendom naast het reservaat?  

 



4) Vernatting  

 

1. Welke voorwaarden en maatregelen en middelen zijn nodig om ruimte en mogelijkheden te 

creëren voor (tijdelijk) hogere waterpeilen?  

Op welke manier kan gezorgd worden voor grotere aaneengesloten (kern)gebieden met een 

hoger peil? 

 

2. Wat voor voorwaarden en maatregelen zijn nodig om vernatting (naast vestigingsplasdras) 

ook in te kunnen zetten voor vertraging van de grasgroei en ontwikkeling van kruidenrijke 

(soortenrijke) vegetatie? 

Wat is een goede, haalbare en effectieve manier van tijdelijke peilverhoging of 

greppelplasdras?  

 

3. Wat voor inrichtingsmaatregelen zijn aan te bevelen voor verschillende vormen van 

vernatting? Wat voor middelen zijn daarvoor in te zetten? 

Hoe kunnen we omgaan met versnippering van het watersysteem en met regelgeving? 

 

4. Welke andere provinciale beleidsdoelen kunnen worden gerealiseerd bij vernatting van 

weidevogelpercelen? En welke middelen zouden daarvoor ingezet kunnen worden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Tegengaan van predatie  

 

1. Hoe groot is de rol van predatie in de gebieden in ZH als oorzaak voor mindere resultaten, 

t.o.v. andere factoren?  

Is bestrijding van predatoren in de komende jaren noodzakelijk om verdere achteruitgang 

van de weidevogels te kunnen stoppen naast alle andere maatregelen die nodig zijn?  

Is het mogelijk om het ecosysteem goed op orde te krijgen zonder direct iets aan predatie te 

doen?  

 

2. Wat zijn concrete vereisten t.a.v. het leefgebied van de vogels en t.a.v. de omvang 

(weerbaarheid) van populaties om het negatieve effect van predatie te verkleinen. Hoe groot 

kan het effect van deze vereisten zijn op de predatiedruk? Wanneer kan dit effect voldoende 

zijn voor duurzaam behoud van een populatie? 

 

3. Wat voor concrete maatregelen zijn aan te bevelen om op een effectieve manier bronnen 

van predatie (het leefgebied van predatoren) gericht aan te kunnen pakken?  

 

4. Op welke manier is predatiebestrijding waar dit gericht is op landschapsbeheer goed af te 

stemmen op andere belangen en beleid, zoals andere natuurdoelen, landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden en recreatie? 

 

6. Moet de directe bestrijding van predatoren in gebieden van het weidevogelbeheer een 

integraal onderdeel zijn van de aanpak van het weidevogelbeheer? 

Welke concrete mogelijkheden, manieren zijn er om dit op een ecologisch verantwoorde 

manier te doen? Welke methodes vinden we niet verantwoord? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Evaluatie en verdere ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer 

  

1. Welke concrete doelen t.a.v. de populaties van de verschillende soorten in Zuid-Holland 

hebben we voor ogen met het toekomstig weidevogelbeheer?  

 

2. Bij monitoring en evaluatie gaat het er in de eerste plaats om wat er van de kuikens groot 

komt. Op welke manier kan het aandeel vliegvlug geworden kuikens goed worden gemeten?  

 

3. Een goede complete BMP-telling geeft beter zicht op de aantallen dan de nieuwe meer 

extensieve methode van twee tellingen. Voldoet de aanpak met twee tellingen om de 

resultaten van het beheer goed in beeld te brengen? Zijn er verbeteringen te bedenken die 

effectief zijn, haalbaar en uitvoerbaar? 

 

5. Welke conclusies kunnen we verbinden aan tegenvallende resultaten (populatieaanwas) van 

afgelopen seizoen in relatie tot beheer van kuikenland, het gebruik door gezinnen met 

kuikens van het beheerde kuikenland en de kwaliteit van het kuikenland? 

 

6. Aan welke voorwaarden voldoet een goed ecologisch toetsingskader en aan de hand van 

welke indicatoren kan kwaliteitsbeheer worden ontwikkeld?  

Welk systeem, zoals bijvoorbeeld Beheer op Maat, is goed inzetbaar voor ecologische 

toetsing van het weidevogelbeheer? 

 

7. Welke vrijwilligersgroepen, terreinbeheerders, lokale natuurorganisaties of ander 

maatschappelijke organisaties kunnen betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het 

agrarisch natuurbeheer?  

Hoe kunnen zij op een doelmatige manier worden betrokken? Wat vraagt dat van deze 

organisaties aan kennis en capaciteit? En wat vraagt dat van agrarische collectieven? 

 

8. op welke onderwerpen van ontwikkeling van het beheer vinden we kennisontwikkeling 

gewenst? 

Op welke onderwerpen en vaardigheden zouden vrijwilligers moeten worden bijgeschoold?  

Wat is aan te bevelen aan agrarische collectieven t.a.v. de ontwikkeling van kennis bij de 

boeren? 

Wat voor aanbevelingen zijn er te geven aan de onderwijsinstellingen? 

 

9. Wat voor een gebiedsproces hebben we voor ogen om te zorgen voor de beoogde 

ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer in een gebied?  

Op wat voor concrete ontwikkelingen moet zo een gebiedsproces zich richten?  

Wanneer heeft een aanpak een meerwaarde voor een gebied en past het goed binnen een 

gebied, de mensen in dat gebied en agrarische bedrijven in dat gebied? 

Wat voor persoon of personen zijn nodig om zo een gebiedsproces te begeleiden? Wat voor 

inzicht en (gebieds)kennis moet zo iemand hebben?  

 

 


