Kuikenvelden in tweede snede/Mean op tiid
Door de hoge dichtheid van broedende grutto’s in de natuurgebieden Skrins en Skrok neemt
Natuurmonumenten waar dat een deel van de gruttokuikens het natuurgebied in de 1e of 2e week
van juni verlaat. De kuikens betreden dan de omliggende agrarische percelen waar in de 2e of 3e
week van juni de tweede snede gemaaid zal gaan worden. Om de gruttokuikens dekking van lang
gras te bieden, is het wenselijk dat het maaien van de tweede snede wordt uitgesteld.
Met de toepassing van het pakket Kuikenvelden kan aan deze wens tegemoet worden gekomen.
ANC Westergo heeft het pakket A02a Kuikenvelden met een rustperiode van 2 weken reeds in haar
pakkettenbrochure opgenomen. Voorgesteld wordt om de Kuikenvelden met een rustperiode van 5
weken daar aan toe te voegen.
In overleg met Natuurmonumenten, ANV De Greidhoeke, de plaatselijke mozaïekregisseur en ANC
Westergo is onderstaande werkwijze voorgesteld.
Mozaiekregisseur Sjoerd Stenekes bepaalt in afstemming met Natuurmonumenten en boeren welke
percelen in aanmerking komen voor het pakket Mean op tiid. De afspraken met de deelnemende
boeren worden schriftelijk vastgelegd en doorgegeven aan beheerregisseur Wiebe Nauta. Hij voert
het beheer in SCAN-GIS in.
Op de betreffende percelen wordt de eerste snede uiterlijk 20 mei gemaaid. Na de afvoer van het
gras en bemesting (veelal met drijfmest) treedt de rustperiode in . In de navolgende 5 weken vinden
geen landbouwkundige bewerkingen plaats. Uitzondering is een bemesting met kunstmest die mag
plaatsvinden na 3 weken.
De vergoeding bedraagt € 150 per hectare. Daar komt in alle gevallen de vergoeding voor
Legselbeheer (€ 28,79) nog bij. Het benodigde budget komt uit de ruimte die ANV De Greidhoeke
heeft voor Last Minute beheer.
Zodra de percelen bekend zijn, vraagt Sjoerd één of meerdere nazorgers voor het uitvoeren van twee
extra alarmtelrondes. BFVW verzorgt standaard drie alarmtelrondes met tussenpozen van ca twee
weken (half mei, eind mei, half juni). In verband met de monitoring van het effect van deze
maatregel zijn in ieder geval in het eerste jaar extra tellingen gewenst. Door twee extra tellingen uit
te voeren, vindt er iedere week een telling plaats.
De vergoeding voor deze extra telrondes (€ 1,75 per ha per telronde) wordt door ANV De Greidhoeke
vergoed aan de betreffende Vogelwacht.
Dit pakket (A02d) wordt door ANC Westergo alleen beschikbaar gesteld voor het werkgebied Runom
Skrins en Skrok van ANV De Greidhoeke.

A02. Kuikenvelden
Beschrijving
Het pakket Kuikenvelden heeft een vergelijkbaar doel als het pakket Grasland met rustperiode.
De rustperiode wordt echter niet van tevoren vastgelegd van datum x tot datum y, maar wordt ad
hoc bepaald op plaatsen waar dit nodig is.
Beheereisen
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder
pakketten)
Aanvullende beheervoorschriften
→ In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.
→ Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan.
→ Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten minste
6 meter breed te zijn.
→ Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.
Pakketten
De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus en heeft een duur van tenminste:
a) 2 weken. Vergoeding: € 304,38 per ha
d) 5 weken. Vergoeding: € 150 per ha
Meldingen
• Ingangsdatum pakketvarianten minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan ingangsdatum melden bij
RvO.

