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Reageren? info@collectiefnhz.nl 

Meer informatie, ook persoonlijke documenten: www.collectiefnhz.nl  

 

Beste leden van Collectief Noord-Holland Zuid, 

 

De drukke tijd is voor iedereen weer begonnen - hoogste tijd om weer even wat zaken bij te praten! 

• Het grotere budget voor weidevogelbeheer is weggezet in 60 ha kruidenrijk grasland. 

• Herinnering voor mensen met een natuuroever die is aangelegd in het project Boer als 

waterbeheerder: vergoeding loopt niet meer via Waternet maar via het collectief. Neem de 

natuuroever over uit de ANLB-kaartlaag in uw gecombineerde opgave! 

Betaling 2016 
Als een van de weinige collectieven in Nederland is het Collectief Noord-Holland Zuid gelukt om 
ondanks de traagheid van RVO de betalingen direct voor 100% uit te voeren. Wie het geld dat 
hem/haar werd toegezegd nog niet kreeg, moet even zijn bankrekening doorgeven… 

Project erfbeplanting 
De eerste erven zijn ingericht en de betalingen daarvoor zijn gedaan. Er is nog wat financiële ruimte 
om bijvoorbeeld schuren te ‘verbergen’ met bomen en struiken of om aanplant te doen voor bijen 
en vlinders. Stuur een mailtje met uw plannen! 

Sterns 
Amstelland heeft waarschijnlijk de hoogste dichtheid aan vlotten met schelpen voor visdieven van 
het land, er zijn er onlangs 11 uitgelegd! De eerste visdieven zijn inmiddels geland. 
We proberen ons geluk ook met kleine vlotjes voor zwarte sterns. In de polders in Utrecht lukt dat 
goed. Of we in de Ronde Hoep voldoende waterkwaliteit hebben voor deze vogels is nog wel onzeker. 
Als er mensen zijn in de hoek bij Loosdrecht die hieraan mee willen doen? Stuur een mailtje, ook daar 
liggen kansen. 

Kruidenrijk grasland 
Dit jaar kunnen we financieren: 

• Opnieuw inzaaien van percelen met een mengsel van gras en kruiden. 

• Doorzaaien van schrale percelen (bijvoorbeeld waar al enige jaren laat is gemaaid en geen 
kunstmest of drijfmest is gebruikt) met kruiden. 

• Inzaaien van zwart gemaakte oevers of doorzaaien van oevers waar al enige tijd door 
botanisch beheer het gras niet zo dicht en hoog groeit. 

Meer weten? Stuur een mailtje! 

Even (nou even..) bijpraten 
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Ton Rewijk in de weer met twee drijvende schelpeneilanden voor visdieven. 

Natuurvriendelijke oevers 
 

Er is budget om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Mits goed te beheren (je moet kunnen 
maaien!), zijn natuuroevers een verfraaiing van het landschap en verbeteren ze de biodiversiteit 
aanzienlijk: mooie oeverplanten met bloemen, insecten en ook weidevogels profiteren. 

 
Natuuroever in Aetsveld - er zaten 10 watersnippen in het kantje. 
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Akkerranden 
Dave Dirks begeleid de akkerranden in Haarlemmermeer. Hij heeft veel ervaring vanuit het 

project ‘Bloeiend Bedrijf. 

De randen worden deze dagen ingezaaid met de zaadmengsels die ook in dat project goed 

zijn bevallen. 

Veertig kilometer bloemen.. dat moet effect gaan hebben op de biodiversiteit in deze polder! 

 

Voedselakkers voor vogels? 
 

We starten met ons eerste voedselakkertje voor vogels. Kunnen we volgend jaar misschien 

(veel) meer doen? Het gaat om graanakkers die niet geoogst worden -de vergoeding is hoger 

dan u meestal voor het graan zou krijgen. 
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Studiegroep Water Bovenkerkerpolder van start 
In samenerking met Waternet gaat een groep boeren in de Bovenkerkerpolder bestuderen 

hoe de waterkwaliteit is in hun polder en of er mogelijkheden zijn die te verbeteren. Zo is 

geconstateerd dat de waterplanten sterk verminderen. Hoe komt het? 

 
Kan het zijn dat de vele amerikaanse rivierkreeften de waterplanten laten verdwijnen? Of de 

Karpers? Wat is de rol van fosfaat? 

Streekzuivel 

 
De plannen om in Amstelland streekzuivel te produceren krijgen steeds meer vaste vorm. 

Binnenkort is er de Coöperatie Amstelgoed Natuurzuivel. Doel is melk op de markt te 

brengen van bedrijven die zich extra inspannen voor weidevogels. In het oprichtingsbestuur 

drie boeren: Gerard Stam, Kees Nieuwendijk en Wes Korrel.  
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Maaien? Let op nesten en 
kuikens! 

• Het voorjaar was koel en het land blijft ondanks 

buien aan de droge kant. 

• De kieviten hebben op de meeste plekken een 

vlotte start gemaakt en lopen volop met kuikens. 

 
Een kievit die rechtop staat en roept als u naderbij 

komt, heeft kuikens! 

 
Een grutto die jammerend op u afvliegt, heeft 

kuikens! 

 
• De grutto’s zijn voor een deel ook vlot van start 

gegaan en de eerste kuikens komen nu 

tevoorschijn. 

• Veel andere grutto’s, vooral waar het gras kort is, 

zijn juist laat. Dit betekent dat de rustperiode in het 

land veelal tot dieper in juni nodig zal zijn! 

 

Tip 
Als u de keuze hebt: op plekken 

waar kieviten lopen, geeft 

beweiden de kuikens meer kans 

om op te groeien dan maaien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopen er grutto’s met kuikens? 

Zorg dat kuikens in langer gras 

kunnen opgroeien: 
➢ Naburig perceel met rustperiode? 

➢ Laat een strook staan waardoor 

de vogels naar grasland met een 

rustperiode kunnen uitwijken. 

➢ Laat het perceel of (fors) deel er 

van ongemaaid. 

➢ In alle gevallen: geef per mail door 

wat u doet! Voor een kuikenveld 

dat u 2 weken rust geeft ontvang 

u rond € 300, bij 3 ruim € 400. 

 



  

 

Page 6 of 15 
Noord-Holland Zuid 
Oostermeerkade 6 1184 TV Ouderkerk a/d Amstel  
0629523020  

 

 

 
• Ziet u vogels als kievit, tureluur, scholekster of 

grutto’s die niet de indruk maken met kuikens te 

lopen (met kuikens alarmeren ze heel sterk) dan 

liggen er hoogst waarschijnlijk nesten.  

 

 
50 m2 om nest lagen staan 

 
Grutto- of tureluurnest is vaak minder zichtbaar 

dan hier… 

  

Tip 
➢ Nesten in lang gras vindt je slecht 

door voor je voeten te kijken! 

Loop liever snel een perceel in kijk 

waar een vogel plots het gras 

uitvliegt, fixeer die plek, loop er 

rechtstreeks heen en markeer de 

plek door er twee of vier stokjes 

omheen te zetten. Het nest 

vinden hoeft niet, het vaak 

nauwelijks te vinden! 

➢ Bij maaien: maak een ovaal of ruit 

van rond 5 meter breed en 20 

meter lang. 

➢ Bij beweiden: is het vee gewend 

aan schrikdraad, zet met 

vierstokjes een draadje om het 

nest. Nestbeschermer is een 

alternatief. 
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Waar de vogels zitten? 
Tellers lopen alle polders door en noteren waar ze vogels zien. Dat helpt u bij het plannen 

van beheer zoals nestbescherming, kuikenvelden of verlengen van uitgesteld maaien. We 

mailen iedereen per polder een kaart met waarnemingen. Hier vast tot zover klaar. 

Rood omcirkeld waar uw aandacht nodig is: nesten of zeker bij grutto kuikenveld 
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Bovenkerkerpolder 
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