
 HELP ONZE WEIDEVOGELS 
2. Rustzone voor “kritische 

weidevogels” 

In bijzondere gevallen kunnen wij 

direct een eenmalige vergoeding 

verstrekken. Een bijzonder geval is 

een nest van een grutto of een 

tureluur, waarbij werkzaamheden een 

bedreiging voor de vogels vormen. 

De twee voorwaarden voor de 

vergoeding zijn:  

- 50m2 gras laten staan rondom het 

nest (7m x 7m) 

- 50m2 gras laten staan langs de 

dichtstbijzijnde sloot (bijv. 1m x 

50m) 

 
 

Vergoeding 

De vergoeding is € 100,- per nest. Er is 

een beperkt bedrag per jaar 

beschikbaar. 

 

Voor meer details zie 

www.wvbdekiewiet.nl 

 

1. Maatregelen “Kansen voor  

de kievit” 

Vanaf 2018 zijn er beheerpakketten af 

te sluiten ten behoeve van de kievit. 

Deze pakketten zijn: 

- Een combinatie van uitgestelde 

bewerkingen tot 15 mei en 

kievitstroken. 

- Alleen uitgestelde bewerkingen tot 

15 mei. 

- Alleen kievitstroken. De stroken zijn 

6-12m breed. Een voorwaarde is 

dat kievitstroken ’s winters 

overstaan.  

 

 

Vergoeding 

De vergoeding voor uitgestelde 

bewerkingen is € 351,- p/ha. 

De vergoeding voor kievitstroken is € 

2.011,- p/ha. 

 

Voor meer details en voorwaarden 

zie www.collectiefutrechtoost.nl 

 

Mestplaatsing (onder punt 1) 

Zowel de oppervlakte van de 

percelen met uitgestelde bewerking 

als de kievitstroken, blijven volledig 

meetellen voor uw 

mestplaatsingsruimte. 

Interesse of meer informatie 

Collectief Utrecht Oost 

 Hans Veurink – 06.53701000 

 info@collectiefutrechtoost.nl 

 

Weidevogelbescherming De Kiewiet 

Uw weidevogelbeschermers of 

 Arjan Roobol – 06.26606846 

 arjanroobol@gmail.com 

 

3. Maatregelen die weinig moeite 

kosten  

Doet u niet mee met een 

beheerpakket, maar wil u wel graag 

iets doen voor de weidevogels? Denk 

dan eens aan de volgende tips: 

- Maai niet in het donker 

- Maai van binnen naar buiten 

Zo raken de kuikens niet opgesloten 

- Let op alarmerende vogels 

Als u aan het maaien bent en er 

lopen kuikens, dan zullen volwassen 

vogels “schijnaanvallen” op uw 

tractor uitvoeren. Geef op dat 

moment de vogels de kans om het 

perceel te verlaten 

- Roep eventueel de hulp in van de 

HULP-brigade 

Veel vrijwilligers zijn bereid om 

tijdens het maaien de kuikens van 

uw land te verjagen, veilig te stellen 

of om nesten te verleggen 

 

Voor deze maatregelen geldt geen 

vergoeding. 


