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Pilot nest�chips

In samenwerking met de Stichting Weidevogelbescherming 
De Monden uit Drenthe is op Nij Bosma Zathe een pilot
uitgevoerd met nest+chips, een systeem dat de chauffeur 
op de trekker waarschuwt voor aanwezige nesten. In 
Drenthe werd de proef uitgevoerd op voornamelijk 
bouwland en op Nij Bosma Zathe op grasland.

Het systeem werkt als volgt: de chips zitten in pvc+buisjes 
van +/+ 20 cm lang en worden in de rijrichting van de 
trekker bij de nesten geplaatst. Voor predatoren zijn deze 
buisjes bijna niet te zien in het lange gras. Op de maaier 
zitten twee antennes (zie witte bakjes foto boven), die het 
signaal van de chips ontvangen bij het naderen van een 
nest. In de trekker zit een reader die een licht+ en 
geluidssignaal geeft aan de bestuurder wanneer er een 
nest in de buurt is. 

Door allerlei omstandigheden was de apparatuur vrij laat 
beschikbaar, waardoor het broedseizoen grotendeels 
voorbij was. Het systeem is toen ‘droog’ getest in het veld. 
Helaas bleek bij de tests op Nij Bosma Zathe dat het 
geluidssignaal niet werkte. Alleen een lichtsignaal is 
onvoldoende om de chauffeur te waarschuwen.

Weidevogelkennis fleant troch Fryslân

Heeft u vragen of ideeën 
rondom het thema 

weidevogelbeheer dan kunt u 
bij ons terecht. Wij bekijken wat 
we voor u kunnen betekenen, 
wellicht in de vorm van een 

project of studiedag.
Meer informatie: www.weidevogel.info Buisje met chip 

in het gras

Er is in Nederland zeer veel 
kennis aanwezig over weide+
vogelbeheer. Echter, veel van 
deze kennis komt niet op de 
juiste plaats terecht.

Daarom is in 2009 het project Weidevogelkennis fleant
troch Fryslân opgestart. Samen met de Bond van Friese 
Vogelwachten (BFWV), Ecologisch onderzoeksbureau 
Altenburg en Wymenga, BoerenNatuur en PTC+ 
praktijkleren gaat Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe 
aan de slag met het bundelen en verspreiden van kennis 
voor de provincie Friesland. Het agrarisch onderwijs (Van 
Hall Larenstein en AOC Friesland) wordt hier bij 
betrokken.

De verspreiding van kennis zal op diverse manieren 
plaats vinden, o.a. via bijeenkomsten, cursussen en 
artikelen in vakbladen. Het centrale punt wordt gevormd 
door de website www.weidevogelcentrum.nl. En natuurlijk 
is deze nieuwsbrief een belangrijk medium voor 
kennisverspreiding.

In de vorige nieuwsbrief werd een oproep geplaatst over 
hoe we de mensen kunnen bereiken die nog niet 
geïnteresseerd zijn in weidevogelbeheer. Hier zijn enkele 
reacties op ontvangen (zie achterzijde van deze 
nieuwsbrief). De suggesties waren zeer waardevol en 
worden meegenomen in dit project. 

Het project wordt gefinancierd door de provinsje Fryslân, 
en heeft mogelijk een vervolg in 2010.

Het systeem zal verder doorontwikkeld 
moeten worden voordat het in de 
praktijk inzetbaar is.

Daarnaast viel het  meetbereik van de antennes met 
maximaal 4 – 5 meter erg tegen. Er is dan onvoldoende 
tijd om de trekker te laten stoppen voor een nest.



Reacties op oproep: Hoe zijn (nog) niet geïnteresseerden te bereiken voor weidevogelbeheer?

Weidevogel Opkrik Advies

Colofon: De Nieuwsbrief Weidevogelcentrum Nij Bosma Zathe is een uitgave in het kader van het project ‘Weidevogelkennis fleant troch Fryslân’. 
Deelnemende partijen zijn Altenburg&Wymenga, BFVW, BoerenNatuur, PTC+ en Nij Bosma Zathe. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provinsje Fryslân. Copyright: Overname uitsluitend na toestemming van de redactie.

Naar aanleiding van de oproep in de vorige nieuwsbrief zijn er slechts een paar, maar wel zeer waardevolle reacties binnen 
gekomen. De genoemde suggesties worden meegenomen in het project Weidevogelkennis fleant troch Fryslân (zie 
voorzijde nieuwsbrief), waarbij kennisverspreiding centraal staat.

Hart voor weidevogels
Het allerbelangrijkste is toch wel dat bij de boer ‘het gevoel’ goed moet zijn. Er werd 
aangegeven dat alleen werken voor een financiële vergoeding geen succes biedt. Boeren die 
zich inzetten voor weidevogelbeheer hebben hart voor de weidevogels. Om boeren te 
stimuleren moet er een bepaalde trots ontstaan. Dit bereik je echter niet van de ene op de 
andere dag. Het is goed om voorlichting te geven aan de jeugd, om de toekomstige generatie 
boeren warm te maken voor weidevogels.

Praktische informatie
Een eerste suggestie om de (nog) niet geïnteresseerde boeren te bereiken, is via de Verenigingen Veehouderijbelangen 
(VVB’s). Hier zijn veel boeren bij aangesloten. Ook vakbladen zijn een goed medium. Hierbij is belangrijk dat de informatie 
naar de boeren toe praktischer moet zijn. Het stelsel van vergoedingen en regels (wat mag wel en wat mag niet) is vaak te 
onoverzichtelijk. 

op deze percelen meer broedparen te vinden waren.
• Voorbeweiden 15+juni land. Het advies om percelen van 
het 15+juni land voor te beweiden met jongvee tot 1 mei, 
om het dan tot 15 juni met rust laten, is opgevolgd. De 
resultaten waren positief. Voorbeweiden leverde goed 
kuikenland op, met veel kuikens.
• Verschil in bemesting. Een laatste advies was om de 
percelen met 15+juni land afwisselend met drijfmest en 
vaste mest te bemesten, om het bodemleven (voedsel 
voor de vogels) te stimuleren. Echter, deze percelen 
worden gepacht van Staatsbosbeheer, welke aangaf geen 
drijfmest op het land toe te laten. 

De algemene indruk van Visser was positief. De 
toepassing van de adviezen leverde niet direct meer 
vogels op, maar dit heeft ook te maken met de algemene 
trend in het hele gebied (zie tabel).

Volgend jaar wil Visser de percelen met kuikenland in 
verschillende groeistadia beter met elkaar verbinden, 
zodat kuikens gemakkelijker van het ene naar het andere 
perceel kunnen trekken.

Bedrijfsgegevens Visser, Gaastmeer
Melkveebedrijf met ong. 90 melkkoeien en
64.5 ha grasland, waarvan:

• 7.5 ha 15+juni land 
• 4 ha grasland met vluchtheuvels
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In de vorige nieuwsbrief van het Weidevogelcentrum Nij
Bosma Zathe werden de uitkomsten gepresenteerd van 
een onderzoek naar effectief weidevogelbeheer op 
moderne melkveebedrijven, uitgevoerd door de Animal
Sciences Group van Wageningen UR. In het kader van dit 
onderzoek ontvingen enkele melkveebedrijven eind 2008 
een bedrijfsspecifiek Weidevogel Opkrik Advies. 
Het advies van Durk Durksz, projectmanager Nij Bosma 
Zathe/Dairy Valley, aan melkveehouder Piet Visser uit 
Gaastmeer wordt hier toegelicht.

Adviezen en ervaringen
• Maïs telen. Visser overwoog eind 2008 om in 2009 zelf 
maïs te gaan telen. Het advies van Durksz was percelen 
te kiezen in een kievitrijk gebied. (Want zowel de kievit als 
de scholekster hebben voorkeur voor bouwland) Er is 
echter om economische redenen geen maïs verbouwd.
• Stroken in gras. In 2008 heeft Visser een strook gras 
laten staan op een perceel met veel nesten. Durksz
adviseerde om 1/3 van dit perceel in het voorjaar niet te 
bemesten. Dit is op meerdere percelen uitgevoerd, wat 
een verschil in graslengte opleverde. Opvallend was dat er 

Acht agrarische natuurverenigingen uit Noord+Nederland, die zijn aangesloten bij BoerenNatuur, presenteren de resultaten 
die in 2009 zijn behaald met het toepassen van mozaiekbeheer in het rapport ‘Weidevogelmozaiekbeheer Noord Nederland 
Resultaten 2009’. De belangrijkste bevinding is dat de populatie van de grutto, kievit, scholekster en tureluur gemiddeld 
genomen stabiel is in de gebieden waar mozaiekbeheer wordt toegepast. Ga voor meer informatie naar 
www.boerennatuur.nl.

Resultaten weidevogelmozaiekbeheer in Noord�Nederland


