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   BEHEERSCHEMA WEIDEVOGEL GRASLAND               

                                        

  Maand /Decade   

omschrijving   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  opmerking 

                                        

Bemesting:                                        

Geen                                       25 - 30%  totaal opp. onbemest laten 

Ruige mest                                       max. 10 ton/ha/jr 

Korrel kalk                                       500 kg/ha; vermijdt contact opp. water 

Thomaskali/Slakkenmeel                                       400 kg/ha; vermijdt contact opp. water 

Bagger over perceel                   /                    1 wk na maaien; max. 25% opp. in één jr 

                                        

Water maatregelen:                                        

Peil opzet voorjaar plas-dras                                       min. 1,5 ha aan één gesloten 

Peil opzet zomer plas-dras                                       min. 1 ha aan één gesloten 

Greppel plas-dras vestiging                                       min. 300 strekkende meter 

Greppel plas-dras kuiken                                       min. 150 strekkende meter 

                                        

Vegetatie beheer:                                        

1 x Maaien + afvoeren                  / /                    gevolgd door naweide 

2x Maaien + afvoeren                                       kan met en zonder naweide 

Bloten voor winter                                       alleen bij ontbreken onder gras  

Storingsoorten uitmaaien                 /  /                     vooraf check broedvogels 

Kapot laten lopen voor de winter                                       jong rundvee; max. 4st/ha 

Voorbeweiden Schapen         / /                             max. 8 schapen/ha 

Voorbeweiden Rundvee           /                            jong rundvee; max. 2st/ha 

Standweiden Schapen             / /                         max. 10 % totaal opp. in mozaïek 

Standweiden Rundvee             / /                         max. 20% totaal  opp. in mozaïek 

Naweiden Schapen                   / /                   max. 15 schapen/ha 

Naweiden Rundvee                   / /                   max. 3 GVE/ha 

Winter beweiding schapen                                       max. 15 schapen/ha 

Geen begrazing toegestaan                                       <5% totale opp. Weidevogelgebied 

Ruigte beheer                                       max. 2% overstaande maaisnede 

                                        

Diversen aanvullend beheer:                                        

Check terr.  kwartel/kwartelkoning                                       late avond / nacht ronde 

Ph-meting                                       minimaal eenmaal per 3 jaar 

Bepalen regenwormen                                       bij voorjaars plas-dras jaarlijks 

Check noodzaak zaag werk                                       tbv winterwerkplan & openheid 

Uitvoeren zaag werk t.b.v. openheid                                       geriefbosjes, knotbomen, etc. 

                                        

Monitoring:                                        

Broedvogels                                       minimaal eenmaal per 3 jaar / BMP-W 

Kuikentelling                                       minimaal eenmaal per 3 jaar 
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