Last-minute beheer: red kuikens!
Het is mogelijk om tijdens het seizoen, wanneer u van plan bent te gaan maaien en ziet dat er kuikens zijn, een
ad hoc pakket voor één seizoen af te sluiten. Dit heet last-minute beheer. Het nieuwe stelsel voor agrarisch
natuurbeheer (ANLb) biedt mogelijkheden om gedurende het seizoen in te spelen op de eventuele aanwezigheid van
legsels en vooral jonge weidevogels. Dit kan via één of meerdere van de volgende drie vormen:
1. Het verlengen van een pakket met rustperiode*
Hierbij wordt de bestaande rustperiode met één of meerdere weken verlengd tot het moment dat
verwacht mag worden dat zich geen jonge vogels meer in de beheereenheid bevinden. De vergoeding per
hectare voor last-minute beheer met een uitgestelde rustperiode betreft het verschil in vergoeding voor
beide rustperioden. Dit is in onderstaande tabel weergegeven:

NAAR RUSTPERIODE
8 juni
15 juni
22 juni
1 juli

VAN PAKKET UITGESTELD MAAIBEHEER
1 juni
8 juni
15 juni
22 juni
€ 160
€ 315
€ 160
€ 395
€ 245
€ 80
€ 915
€ 755
€ 600
€ 515

2. Afsluiten nieuw beheer en wijzigen locaties beheer met rustperiode**
Hierbij wordt nieuw beheer afgesloten op locaties waar nog geen beheer ligt. Ook agrariërs die nog niet
geregistreerd zijn kunnen alsnog instappen. Daarnaast kan het beheer van een perceel waar geen vogels
aanwezig zijn, maar wel beheer ligt, verplaatst worden naar een perceel waar wel vogels zitten en geen
beheer ligt. Bij het verplaatsen van percelen is het niet noodzakelijk dat beide percelen in gebruik zijn bij
dezelfde deelnemer. Voor percelen met een rustperiode vanaf 1 april geldt dat het collectief uiterlijk tot 15
maart wijzigingen door kan voeren of nieuw beheer kan intekenen.
3. Het creëren van kuikenvelden***
Hierbij laat u bij het maaien stroken of blokken gras staan die tenminste 2 weken later worden gemaaid
dan de rest van het perceel en deze dienen tot minimaal 1 juni te blijven staan. Deze kuikenvelden zijn
minimaal 6 meter breed. Voorwaarde voor het afsluiten
Lengte rustperiode Vergoeding/hectare
van kuikenvelden is dat van binnen naar buiten wordt
2 weken
€ 304
gemaaid en alleen bij daglicht. De vergoeding per
3
weken
€ 456
hectare voor het laten staan van een kuikenveld is
4 weken
€ 609
hiernaast weergeven:
Randvoorwaarden indieningstermijnen
*
U dient een verlenging van een beheerpakket minimaal 3 werkdagen voor ingaan van de
verlengingsperiode overeen te komen met de coördinator.
**
U dient wijzigingen van beheerlocaties en de aanvraag van nieuw beheer minimaal 14
dagen voor de startdatum van het beheer overeen te komen met uw coördinator. De
uiterste datum voor wijzigingen is 14 mei .
***
Kuikenvelden kunnen tot 15 mei op graslandpercelen afgesloten worden waar nog geen
beheerovereenkomst ligt. Na 15 mei kan dit alleen op percelen met een
beheerovereenkomst zoals legselbeheer.
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Waar kan ik last-minutebeheer afsluiten?

Binnen het leefgebied Open Grasland voor kritische soorten
(de blauwgekleurde gebieden op het kaartje hiernaast)
kunnen last-minute beheermaatregelen worden ingezet,
specifiek gericht op de doelsoorten grutto, wulp en tureluur.
Binnen het leefgebied Open Grasland voor niet-kritische
soorten (de groengekleurde gebieden op het kaartje
hiernaast) richt het Collectief Noordwest Overijssel zich in
het bijzonder op het verhogen van de kuikenoverleving van
de kievit op bouwland (80% van de populatie broedt
tegenwoordig op bouwland).
Op bouwland liggen mogelijkheden voor last-minutebeheer
als een positief effect te verwachten is op minimaal 5 paar
kieviten (of scholeksters).

Aanvraagprocedure
Last-minute beheer wordt uitsluitend afgesloten op basis van
ecologische gronden, dus de aanwezigheid van kuikens en nesten,
en binnen de beschikbare financiële middelen. Het is aan de
veldcoördinator, vaak in overleg met uw vrijwilliger, om te bepalen
of de voorgestelde maatregelen effectief zijn. Let u daarbij goed op
de in dit document genoemde indien- en wijzigingstermijnen.

Veldcoördinatoren

Melden kunt u doen door telefonisch contact op te nemen met de veldcoördinator uit uw gebied:
ANV
Camperland
De KAN
Horst en Maten
Tolhuislanden

Coördinator
Joop Beens
Stefan van de Weg
Benno Vaartjes
Ton Fleer
Egbert Wever
Henk van Leusen

E-mail
j.beens@collectiefnoordwestoverijssel.nl
s.vandeweg@collectiefnoordwestoverijssel.nl
b.vaartjes@collectiefnoordwestoverijssel.nl
t.fleer@collectiefnoordwestoverijssel.nl
e.wever@collectiefnoordwestoverijssel.nl
h.vanleusen@collectiefnoordwestoverijssel.nl

Telefoon
06 – 15 12 79 16
06 – 19 84 49 66
06 – 23 50 50 70
06 – 27 29 82 46
06 – 27 43 53 61
06 – 12 51 22 14

Website Collectief Noordwest Overijssel
Meer informatie over ANLb, de beheerpakketten en over last-minute beheer vindt u op de website van het
collectief: www.collectiefnoordwestoverijssel.nl
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