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Het project Weidevogels heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het behoud van weidevogelpopulaties door verliezen aan legsels
en jongen van weidevogels als gevolg van landbouwactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. In het project werken samen
Landschapsbeheer Nederland, LTO Nederland/BoerenNatuur, de Bond van Friesche Vogelbeschermingswachten, Vanellus vanellus,
Vogelbescherming Nederland en het Centrum voor Landbouw en Milieu. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van LNV
en de provincies.

Agrariërs kunnen met de overheid overeenkomsten afsluiten voor tege-

kunnen laten komen voor een overeenkomst. Soms hebben provincies

moetkoming in opbrengstderving als gevolg van natuurgericht beheer

(maar beperkt) middelen gereserveerd voor beheerovereenkomsten

van percelen en landschapselementen. De meest bekende is de overeen-

buiten begrensde gebieden.

komst voor uitgesteld maaien ten behoeve van weidevogels. Andere
overeenkomsten betreffen plasdras situaties voor doortrekkende vogels,

Een overeenkomst voor uitgesteld maaien zorgt voor een rustperiode op

vluchtheuvels voor weidevogels, gedoogpercelen voor ganzen, randen-

het perceel t.a.v. agrarische activiteiten. Deze periode begint altijd op 1

beheer voor planten en insecten etc.

april en eindigt op 22 mei of 1, 8, 15 of 22 juni. Dit moet weidevogels (m.n.
grutto) de tijd geven om de jongen groot te brengen. Of dat lukt hangt

Een perceel met een beheerovereenkomst moet liggen binnen de be-

natuurlijk af van het totale mozaïek in het graslandgebruik in het gebied

grenzing in het kader van Programma Beheer. Zulke gebieden komen

in relatie tot het aantal broedparen in dat gebied. Hoe later de eind-

vaak overeen met voormalige relatienotagebieden. Na de invoering van

datum, hoe hoger de vergoeding.

Programma Beheer in 2001 hebben de provincies in 2002 opnieuw de
grenzen vastgesteld van deze gebieden. Daarbij zijn de grenzen vaak

In veel gebieden spelen agrarische natuurverenigingen een belangrijke

ruimer gesteld om binnen een groter gebied boeren in aanmerking te

rol bij het afsluiten van beheerovereenkomsten.

Beheerovereenkomsten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Algemene informatie Landschapsbeheer Nederland
Landschapsbeheer Nederland is het samenwerkingsverband van de twaalf provinciale organisaties Landschapsbeheer.
Het samenwerkingsverband stimuleert de actieve zorg voor het Nederlandse cultuurlandschap, onder meer door
bemiddeling, advies en voorlichting. Landschapsbeheer Nederland maakt zich sterk voor een overheidsbeleid dat er toe
leidt dat ons cultuurlandschap aantrekkelijk blijft voor planten, dieren én mensen. Concrete werkzaamheden in het veld
richten zich op onderhoud, aanleg en herstel van kleine landschapselementen zoals knotwilgen, houtwallen, poelen,
hoogstamfruitboomgaarden, erven, grafheuvels en hagen. Ook de bescherming van weidevogels en andere vormen van
agrarisch natuurbeheer zijn activiteiten van het samenwerkingsverband. Landschapsbeheer Nederland werkt bij het
realiseren van haar doelstellingen intensief samen met onder meer overheden, semi-overheden, particuliere organisaties, agrariërs, landgoedeigenaren en vrijwilligersgroepen. Daarbij is de rol van Landschapsbeheer Nederland veelal te
omschrijven als die van procesarchitect, intermediair of uitvoerder.
Voor meer informatie over Landschapsbeheer Nederland kunt u terecht bij het landelijk bureau, telefoon 030-2345010
of op onze website www.landschapsbeheer.com.
Het werk van Landschapsbeheer Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.
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