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Woord vooraf

Gemeente Midden-Delfland kent een grote waarde toe aan de kwaliteit van het
landelijk gebied. Dit omwille van de (be)leefbaarheid voor haar eigen bewoners en
die van de wijde omgeving. Boeren, verenigd in de ANV Vockestaert kunnen daar als
beheerders een belangrijke rol in spelen. Dit heeft evenwel alleen toekomst als dit op
een professionele basis gebeurt. Daar is geld mee gemoeid. De gemeente MiddenDelfland is samen met de gemeente Delft en Den Haag in de afgelopen jaren
intensief betrokken geweest bij het opzetten en uitwerken van een systematiek van
Groene Diensten ten behoeve van het Groenfonds Midden-Delfland.
Het beheer van weidevogels is een belangrijke Groene Dienst in dit gebied. Tot
dusver heeft zich een weidevogelpopulatie met hoge dichtheden aan diverse soorten
kunnen handhaven. Vooral de gruttostand is iets waar we trots op mogen zijn.
De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat weidevogels zich alleen kunnen
handhaven als het beheer op een voldoende grote ruimtelijke schaal wordt
uitgevoerd. Sleutelbegrip is het zogenaamde mozaïekbeheer. Dit behelst een juiste
ruimtelijke schakering van diverse vormen van beheer gedurende het hele
broedseizoen. De principes van mozaïekbeheer zijn eenvoudig, maar de planning
voor een heel gebied gedurende alle fases van het seizoen is complex. Voor de
verdere ontwikkeling als Groene Dienst is gewenst dat inzichtelijk wordt gemaakt
welke effecten van het te voeren beheer mogen worden verwacht.
In een eerdere studie is door Alterra een conceptmodel ontwikkeld voor het
beoordelen van de kwaliteit van het mozaïekbeheer (Melman et al., 2005). Inhoudelijk
was dit Mozaïekmodel veelbelovend, maar er is nog een weg te gaan voordat het als
hulpmiddel door beheerders wordt gebruikt. Daarom hebben wij opdracht gegeven
voor een vervolgstudie, waarin enerzijds het model verder wordt verfijnd en
anderzijds bij de beheerders wordt afgetast of het voor de beheerplanning
daadwerkelijk van praktische betekenis kan zijn.
Deze ontwikkeling speelt niet alleen in ons gebied, maar in het hele weidevogelgebied
in Nederland. Het Mozaïekmodel is voorgesteld als onderdeel van het landelijk
toetsingskader weidevogelbeheer in het Actieprogramma van het Weidevogelverbond
dat minister Veerman (LNV) op 15 juni 2006 in ons gebied heeft gepresenteerd
(Laporte & De Graaff, 2006).
Onze conclusie uit onderhavig project is dat het Mozaïekmodel een belangrijke
stimulans kan betekenen voor de verbetering van het weidevogelbeheer, maar dat dit
alleen kan als het in nauwe samenspraak tussen onderzoekers en beheerders verder
wordt ontwikkeld. We hopen dat dit traject na deze bescheiden lokale aanzet
landelijk met elan wordt opgepakt.
Christiaan van der Kamp & Dick Melman
(Wethouder Midden-Delfland) (projectleider)
Alterra-rapport 1361
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Samenvatting

In opdracht van gemeente Midden-Delfland is een nieuwe versie van het Gruttomozaïekmodel ontwikkeld. Daarbij is voortgeborduurd op de resultaten zoals
vastgelegd in Melman et al. (2005) en Schotman et al. (2005). De kern van de
opdracht luidde: verfijn het mozaïekmodel, maak het systeem toegankelijker voor de
beheerders en tast samen met de (agrarische) beheerders de praktische bruikbaarheid
van een dergelijk kennissysteem af.
De belangrijkste veranderingen in het mozaïekmodel zijn dat de Gruttogeschiktheidkaart is verfijnd en dat de recente praktijkervaringen met mozaïekbeheer
van Nederland Gruttoland zijn benut. Dit werkt door in de vuistregels voor de
bepaling van de effectiviteit van het beheer. Daarnaast is een belangrijke verandering
dat het model benaderbaar is gemaakt via internet. In het systeem zijn diverse
voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken privacygevoelige informatie voor
derden af te schermen en per gebied eigen databases op te bouwen. De kunst is bij
de ontwikkeling van dergelijke systemen een evenwicht te vinden tussen vasthouden
aan ingezette koers en bijsturen op basis van nieuw aangereikte ideeën en inzichten,
een evenwicht tussen het goede en het betere. Bij afsluiting van dit project is een
zogenaamde Bètaversie van het kennissysteem operationeel. Dat is een inhoudelijk
en technisch voldoende uitgewerkte vorm die geschikt is om in de echte
beheerpraktijk ervaringen op te doen.
Het aldus aangepaste kennissysteem is gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de
Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. Zij konden zich daarbij een beeld vormen
van de zwakke en sterke kanten ervan en bepalen of een dergelijk systeem voor de
beheerpraktijk een aanvulling zou kunnen bieden. De reactie vanuit ANV
Vockestaert kan in de volgende punten worden samengevat:
- Het gebruik van computers bij planning van beheer vergt een ruime gewenningsperiode. Bij positionering een fragiel evenwicht tussen welkom hulpmiddel en
topdown controle-instrument.
- Er is begrip voor dat het systeem nog niet volmaakt is; een parallel wordt
getrokken met de ontwikkeling van schaakcomputers.
- Het systeem biedt in beginsel interessante aanknopingspunten voor de praktische
planning en evaluatie van beheer. Gebundelde wetenschappelijke -en praktijkkennis, direct gekoppeld aan een geografische ondergrond, kunnen de planning
van het beheer ten goede komen.
- De praktische bruikbaarheid kan sterk worden bevorderd wanneer bij de
beoordeling van het beheer wordt uitgegaan van de ‘stippen’, de plekken waar
nesten dan wel territoria zijn vastgesteld. Volgens de ANV bieden de stippen
meer houvast bij de beheerplanning dan een ambitie in paren per 100 ha, die als
‘vaag’ wordt ervaren.
Deze reactie geeft een ietwat gereserveerde houding van de agrariërs aan, maar
tegelijk hun open oog voor verdere ontwikkeling: Het kán wat worden. Dat vormt
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voor de ontwikkelaars van het model een prikkelende voedingsbodem om het werk
voort te zetten.
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Inleiding en verantwoording

In opdracht van gemeente Midden-Delfland is een nieuwe versie van het Gruttomozaïekmodel ontwikkeld. Daarbij is voortgeborduurd op de resultaten zoals
vastgelegd in Melman et al. (2005) en Schotman et al. (2005). De kern van de
opdracht luidde: verfijn het mozaïekmodel, maak het systeem toegankelijker voor de
beheerders en tast samen met de (agrarische) beheerders de praktische bruikbaarheid
van een dergelijk kennissysteem af. De uitvoering van deze opdracht is uitgevoerd in
combinatie met andere opdrachten, die op de ontwikkeling van het kennissysteem
betrekking hebben, te weten het Interreg-project Farmers for Nature, waarvoor de
provincie Fryslân de opdrachtgever is, het project “weidevogels 2006” dat als
Beleidsondersteunend Onderzoek voor LNV wordt uitgevoerd en het project
“Haalbaarheidsstudie nieuw weidevogelbeleid” (Schotman & Melman, 2006) ook in
opdracht van LNV.
Het project is als volgt aangepakt. Allereerst is op basis van een bijeenkomst met
onderzoekers en praktijkdeskundigen een aantal verfijningen in het model
doorgevoerd. Deze verfijningen betroffen o.a. de aanduiding van het gebied dat als
geschikt voor grutto’s kan worden beschouwd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe
Grutto-geschiktheidkaart (opgenomen in Schotman & Melman, 2006). Daarnaast zijn
de vuistregels verfijnd die ten grondslag liggen aan de beoordeling van de effectiviteit
van het beheer. Het resultaat daarvan is in dit rapport weergegeven.
Tegelijkertijd is gewerkt aan het toegankelijk maken van het kennissysteem via
internet. Daarvoor was veel programmeerwerk nodig, vooral om de vuistregels te
koppelen aan de geografische informatie, zodat geautomatiseerd een geografisch
beeld van de effectiviteit van het beheer wordt verkregen. Bij het ontwerp van de
internetversie is geanticipeerd op verdere toepassing in de praktijk. Daarbij is een
belangrijk doel geweest dat elke gebruiker zijn eigen database kan opbouwen,
waardoor hij zijn gegevens kan afschermen van andere gebruikers. Naast gegevens
over het beheer zijn in de internetversie ook voorzieningen getroffen voor het
invoeren van gegevens over het voorkomen van soorten. Daarmee wordt het ook
bruikbaar voor het monitoren van de vogelstand.
Onze ervaring met de ontwikkeling met een kennissysteem als het onderhavige is dat
het een kunst is het evenwicht te bewaren tussen ‘koers houden’ en ruimte geven aan
nieuwe ideeën. Het is een strijd tussen het goede en het betere. We zien nog een
groot aantal mogelijkheden voor verbeteringen, maar die moeten wachten op een
volgende ronde.
Dit alles is samengebracht in de zogenaamde Bètaversie van het kennissysteem, dat
we aanduiden als het Grutto-mozaïekmodel. Deze versie is inhoudelijk en technisch
voldoende ver ontwikkeld voor gebruik door ‘ingewijden’. Tijdens het gebruik
kunnen nog allerlei onvolkomenheden aan het licht komen, waardoor volledig open
gebruik ervan nog niet aan de orde is. De ervaringen van de ‘ingewijden’ zijn van
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cruciaal belang om te komen tot een overzicht van gewenste aanpassingen die voor
een volgende versie ter hand genomen kunnen worden.
De Bètaversie is voorgelegd aan vertegenwoordigers van ANV Vockestaert, waarbij
ook de Koepelorganisatie Natuurlijk Platteland West was vertegenwoordigd. Eerst is
uiteengezet hoe deze versie tot stand is gekomen en vervolgens is het Mozaïekmodel
gedemonstreerd. De bedoeling daarbij was dat de Vockestaert zich een beeld kon
vormen van de kwaliteit van het systeem en reacties zou kunnen geven over de
praktische bruikbaarheid en suggesties voor verbeteringen. Omdat deze communicatie over en weer met de Vockestaert centraal stond bij de opdracht van de
gemeente Midden-Delfland, is het verslag van deze bijeenkomst als eerste inhoudelijk
hoofdstuk in deze rapportage opgenomen.
De bijeenkomst met Vockestaert hebben wij als zeer zinvol ervaren. Het heeft ons in
korte tijd een beeld opgeleverd van de sterke en zwakke punten van het model. Ook
zijn waardevolle suggesties gegeven over toevoegingen aan het model, die de
praktische betekenis sterk kan verbeteren. Tegelijkertijd heeft Vockestaert duidelijk
gemaakt hoe belangrijk het is dat de verdere ontwikkeling van een dergelijk systeem
intensief vanuit de dagelijkse praktijk wordt begeleid. Als het niet als hulpmiddel
wordt ervaren, heeft verdere ontwikkeling geen schijn van kans.
De ervaringen in Midden-Delfland met het Grutto-mozaïekmodel staan niet op
zichzelf. Ze staan voor de ontwikkeling van het denken over weidevogelbeheer zoals
dat landelijk plaatsvindt. Dit wordt o.m. zichtbaar in de publicatie “een rijk
weidevogellandschap”, die als actieprogramma van het Weidevogelverbond op 15
juni 2006 door LNV-minister Veerman is gepresenteerd (Laporte & De Graaff,
2006). Daarin wordt gewag gemaakt van de wenselijkheid van een landelijk
toetsingskader waarmee de effectiviteit van het beheer inzichtelijk wordt gemaakt.
Een kennissysteem als het onderhavige zou daar een functie in kunnen hebben. De
belangrijkste verdienste van het kennissysteem zoals wij die zien is dat de
mogelijkheid wordt gegeven actuele kennis centraal te ontsluiten en overal in
Nederland in gebiedsspecifieke omstandigheden toe te passen.
Wij zijn de gemeente Midden Delfland zeer erkentelijk voor het verlenen van de
opdracht, en danken allen die ons met raad en daad verder hebben geholpen. Voor
dit project vooral: Nico van Paassen; Niek Praagman; Marleen Lekkerkerk en John
Kleijweg (ANV Vockestaert), René Klein (NP-West) en Ingrid ter Woorst
(Gemeente Midden-Delfland).
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Verslag demonstratie Grutto-mozaïekmodel in Midden
Delfland

Den Hoorn, 28 juni 2006
Presentatie: Alex Schotman & Michel Kiers namens projectteam
Aanwezig: Niek Praagman, Marleen Lekkerkerk, John Kleijweg (ANV Vockestaert);
Rene Klein (Natuurlijk Platteland West)

2.1

Doelstelling van de demonstratie

In de gemeente Midden-Delfland wordt gewerkt aan een systeem van Groene
Diensten. Onderdeel hiervan is dat er op gebiedsschaal planningen worden gemaakt
voor de na te streven doelen en de daarvoor benodigde activiteiten (Terwan &
Rodenburg, 2004). Eén van de belangrijkste activiteiten is het weidevogelbeheer.
Voor de gebiedsplanning kan toepassing van het Grutto-mozaïekmodel via het
kennissysteem “beheer-op-maat” een goed hulpmiddel zijn. Er is inmiddels een
bètaversie van het model operationeel, die via internet is te benaderen. In deze
bijeenkomst staat het uitproberen en bediscussiëren van dit systeem centraal.

2.2

Presentatie

De bedoeling van het model en de achterliggende visie worden toegelicht met behulp
van een powerpoint-presentatie (bijlage 1).
De essentie is dat het model een hulpmiddel moet zijn voor modern mozaïekbeheer
op vitale landbouwbedrijven met een verbrede doelstelling. In het op 15 juni 2006
door Minister Veerman gepresenteerde Actieprogramma van het weidevogelverbond
wordt gestreefd naar 250.000 ha mozaïekbeheer ten behoeve van kritische soorten als
de Grutto. Het streven is daarvoor per jaar 35 miljoen extra uit te trekken. Voor de
uitvoering van deze plannen wordt een regiegroep in het leven geroepen.
Het actieprogramma stelt een aantal concrete acties voor:
 Het afremmen van stedelijke ontwikkelingen in rijke weidevogelgebieden.
 Inzet van middelen op voldoende oppervlakte weidevogelbeheer op de juiste plek.
 Kwaliteitsverbetering weidevogelbeheer door boeren én terreinbeheerders.
 Meer verantwoordelijkheid in de streek leggen via gebiedsplannen.
 Bevorderen van economische duurzaamheid van landbouwbedrijven.
 Ontwikkeling van een renderend bedrijfstype waar weidevogelbeheer voorop staat.
 Vergroten maatschappelijk draagvlak.
Hoe de overgang van programma beheer naar nieuwe regelingen precies wordt
georganiseerd is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er een hulpmiddel moet zijn
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waarmee het beheer door de beheerders zelf kan worden geoptimaliseerd. Dat is dan
ook de beoogde functie van het gepresenteerde model. Daarnaast is er behoefte aan
een instrument om de nationale inspanning voor weidevogels en de resultaten te
kunnen volgen. Niet alleen door de overheid als financier, maar ook door betrokken
burgers. Een dergelijk instrument zou goed informatie kunnen ontlenen aan het
gepresenteerde model, maar deze is daarvoor niet bedoeld. Voor dat doel moet een
aanvullend model worden ontwikkeld. Bij het gepresenteerde model staat de
gebruiker voorop en daarom willen wij van de gebruiker horen wat hij er van vindt,
of en hoe het anders en beter kan of zou moeten.

2.3

Demonstratie

Bij de demonstratie zijn de verschillende functies toegelicht en is ter plaatse beheer
van de KlaasEngelbrechtpolder ingevoerd en doorgerekend om een reactie te krijgen
van de toekomstige gebruikers over de (on)mogelijkheden.
Om dit te kunnen doen zijn voor zover nodig de beveiligings-ActiveX-internetopties
van de MS-Internet Explorer aangepast naar: Enable, Enable, Prompt, Prompt,
Disable, Prompt, Prompt.
Via het adres www.beheeropmaat.nl komt men bij het inlogscherm. Dan moeten een
verenigingsnaam, een gebruikersnaam en een wachtwoord worden ingevuld. De
verenigingsnaam en gebruikersnaam bieden de mogelijkheid om gebieden in
Nederland toe te wijzen aan agrarische natuurverenigingen en binnen die vereniging
meerdere personen een eigen database op te laten bouwen. Alleen personen die
onder dezelfde naam inloggen, kunnen elkaars gegevens zien en wijzigen.
Na het inloggen is het mogelijk voor Midden-Delfland en wijde omgeving
beheersmaatregelen in te voeren. Van heel Nederland is de geschiktheid voor
weidevogelbeheer in beeld. Via een navigatiescherm kan worden ingezoomd op
kleinere eenheden en een schaal van 1: 10.000 of kleiner. De ondergrond bestaat uit
LGN-percelen en topografische informatie. Voor zover de percelen niet
overeenkomen met de actuele eigendom- of beheersituatie kunnen deze worden
toegevoegd door ze erbij te tekenen of door splitsen van bestaande percelen. Tijdens
de demonstratie werkte dit echter niet goed.
In een menu met twintig vormen van weidevogelbeheer kan er één worden
aangevinkt en met een cursorklik worden toegewezen aan een perceel. Al eerder
toegewezen beheer kan worden overschreven. Wil men een perceel bij nader inzien
niet meer meenemen in een planning of evaluatie dan kan deze worden verwijderd
door “geen beheer” toe te kennen. Zonder enige ervaring met het systeem kan aan
een honderdtal percelen in 20 minuten het beheer worden toegekend. Wanneer de
definitie van het beheer niet overeenstemt met een beheersvorm in het menu kan het
alleen worden meegenomen door de meest gelijkende beheersvorm te selecteren.
Meteen bij het selecteren behoort de invloedsfeer van een perceel met een bepaalde
beheersvorm zichtbaar te worden. Tijdens de demonstratie was dit helaas niet het
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geval als gevolg van een niet goed werkende server in Wageningen. Het ingevoerde
beheer kon wel worden opgeslagen.
Nadat het beheer van een aantal aan elkaar gelegen percelen is ingevoerd kan met een
druk op een knop worden geanalyseerd of het ingevoerde beheer voldoende is om
daar een bepaalde Gruttodichtheid in stand te houden. De ‘ambitie’ wordt opgegeven
in paren per 100 ha. Meestal zal het beheer van meerdere bedrijven samen worden
geëvalueerd. Door de serverproblemen kon de analyse niet worden uitgevoerd. Met
behulp van de powerpoint-presentatie is getoond dat na analyse de percelen met
effectief beheer groen zijn en de overige rood. Aan de arcering is te zien welke
percelen in één of meer periodes niet in de invloedsfeer van kuikenland liggen.
Ook als alle percelen groen zijn kan de effectiviteit te laag zijn. Wanneer het analyse
resultaat kleiner is dan 1,00 is er te weinig effectief beheer om de gewenste
Gruttodichtheid op peil te houden. Is het resultaat groter dan 1,00 dan is er meer
effectief beheer dan volgens de vuistregels strikt noodzakelijk is. Dat verhoogt de
overlevingskans van weidevogelkuikens, maar er is ook ruimte voor optimalisatie.
Het Gruttomodel maakt niet rechtstreeks gebruik van informatie over de werkelijke
locatie van weidevogelterritoria. Indien deze informatie voorhanden is kan zo veel
mogelijk worden geprobeerd de percelen met nesten te laten samenvallen met zwaar
beheer. Het ligt voor de hand dan minimaal de werkelijke dichtheid als ambitie in te
voeren voor de evaluatie. Bij een zeer ongelijkmatige verspreiding van de territoria
over een polder kan deze het best in delen worden geëvalueerd. Wanneer helemaal
niet wordt gelet op de werkelijke verspreiding van de territoria bestaat de kans dat
het systeem zegt dat er voldoende effectief beheer is, maar dat de noodzakelijke
oppervlakte kuikenland in een van de periodes net in een andere hoek ligt dan de
meeste nesten. Vooral in het begin van het seizoen, als de kuikens nog niet zo mobiel
zijn, is dat een probleem.
Met het systeem kunnen de locaties van weidevogelterritoria worden ingevoerd. Op
het tabblad ‘waarnemingen’ staat een menu met twintigtal soorten. Na de selectie van
een soort kan met de cursor een stip worden gezet op de juiste plek. Tijdens de
demonstratie konden in korte tijd alle nestlocaties van de Grutto in de
KlaasEngelbrechtpolder worden ingevoerd.
Alle lagen in het beeldscherm met informatie kunnen worden aan- en uitgezet (van
boven naar beneden): stippen, analyse resultaat, buffers, toegevoegde percelen,
beheer, LGN-percelen, Gruttogeschiktheid en topografische ondergrond. Het
actuele beeld kan naar een pdf-document worden weggeschreven en worden
afgedrukt; bv. om mee te nemen naar een plek zonder PC met internetaansluiting.

2.4

Resultaten berekening effectiviteit 2005

Vóór de demonstratie op 28 juni is het beheer in de Klaasengelbrechtpolder in 2005
doorgerekend. Uit de analyse blijkt dat in 2005 het beheer toereikend was om een
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Gruttodichtheid van 35 paren per 100 ha in stand te houden (figuur 1, tabel 1). De
periode met de laagste waarde is maatgevend. Bij een ambitie van 35 is de laagste
waarde 1,03 in periode 2. Bij een ambitie van 40 is deze in periode 2 kleiner dan 1,00
en dat betekent dat er dan te weinig effectief kuikenland beschikbaar is.
Tabel 1. Analyseresultaat voor het beheer in Klaasengelbrechtpolder in 2005: coëfficiënt beschikbaar/gewenst voor
de gewogen oppervlakte kuikenland per periode.
Ambitie in p/100 ha
25
35
40
Noodzakelijk opp.
52
73
83
kuikenland in ha
Score periode 1
2,75
1,97
1,72
Score periode 2
1,43
1,03
0,90
Score periode 3
1,56
1,12
0,98

Tabel 2 geeft de oppervlakte ingevoerd beheer voor 2005. Niet voor alle percelen in
de polder is beheer ingevoerd, omdat niet alle percelen geschikt zijn en niet alle
grondeigenaren meedoen. De verhouding tussen de beschikbare en de gewenste
oppervlakte beheer per periode is niet één op één af te leiden uit tabel 2. Het model
werkt met een gewogen oppervlakte effectiefbeheer. De lichte vormen van beheer
tellen per ha voor minder, het zware beheer voor meer dan één ha mee. Details zijn
na te lezen in de systeembeschrijving en het helpdocument dat aan het systeem
gekoppeld is, maar bij de demonstratie nog niet operationeel was (bijlage 2).
Tabel 2. De oppervlakte weidevogelbeheer in de KlaasEngelbrechtpolder in 2005.
Oppervlakte in Ha
Nestbescherming

24,953

Maaitrappen 8mei

27,825

Maaitrappen 15mei

20,227

Rust of maaitrappen 23mei

37,505

1-junibeheer

8,636

8-junibeheer

10,541

15-junibeheer
Totale oppervlakte

3,792
133,479
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Figuur 1. Weidevogelbeheer en bijbehorende buffers in de KlaasEngelbrechtpolder in 2005. In rood de percelen die
niet altijd in de invloedsfeer van kuikenland liggen en dus niet effectief zijn. In dit voorbeeld is geen rekening
gehouden met de ligging van geschikt Gruttogebied.

2.5

Perspectief voor toepassing

Tijdens de demonstratie werden door beide partijen vragen gesteld en reacties
gegeven. In onderstaande tekst wordt zonder verwijzing naar afzonderlijke personen
verslag gedaan van de door Vockestaert naar voren gebrachte ideeën.

Toepassing in Midden-Delfland

Verschillende personen zien mogelijkheden voor toepassing in de KlaasEngelbrechtpolder en voor experimenteren. Vooral de mogelijkheid om ‘praatplaatjes’ te maken
waarmee boeren overtuigd kunnen worden van de noodzaak bepaalde percelen in
weidevogelbeheer te nemen, spreekt aan. De vertegenwoordigers van MiddenDelfland verwachten echter niet dat individuele boeren of vogelwachters stippen of
beheer gaan invoeren. Dat heeft enerzijds te maken met het gebrek aan ervaring met
computers bij deze overwegend vergrijsde vrijwilligerpopulatie en anderzijds met het
gebrek aan motivatie bij de boeren en wantrouwen jegens de overheid. De agrarische
natuurvereniging beschikt niet over alle informatie en het zou het te veel tijd kosten
om al die informatie te verzamelen. Toepassing op grote schaal wordt daarom niet
verwacht.

Toepassing in Nederland

Wanneer de huidige teneur in het beleid, het toekennen van een groot belang aan het
mozaïekbeheer wordt voortgezet (bijv. onderdeel bij het toekennen van de
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beheersubsidie) zal het model een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn. In agrarische
natuurverenigingen met leden en weidevogelvrijwillers die ervaring hebben met
computergebruik, zijn er waarschijnlijk wel mogelijkheden voor toepassing op grote
schaal. Bovendien zal SOVON naar verwachting elke drie jaar alle weidevogels
kunnen inventariseren, waardoor de werkelijke verspreiding van de vogels in de
meeste gebieden steeds op hoofdlijnen bekend kan zijn, ook zonder activiteiten van
vogelwachters. Van jaar op jaar verandert er onder normale omstandigheden immers
niet zo veel in de verspreiding.
Voordelen van het systeem volgens Vockestaert:
 Kennis over de effecten van weidevogelbeheer kan gemakkelijk door iedereen
gebruikt worden en bovendien actueel gehouden worden.
 Hetzelfde geldt voor de geschiktheid- en barrièrekaarten, zoals tijdens de
demonstratie met voorbeelden kon worden aangetoond.
 Bij toepassing van kennis met de hand maak je eerder fouten en het kost meer
tijd.
 Met het vastleggen van de informatie is de kans dat het beheer ook werkelijk zo
wordt uitgevoerd groter en is meteen het monitoren georganiseerd, mist uiteraard
de databases goed worden beheerd.
 Het systeem is objectief. Er bestaat via de helpfunctie volledige openheid over de
normen en vuistregels. Wanneer kan worden aangetoond dat ze niet kloppen
kunnen ze worden vervangen door betere als die er zijn.
 Voor een internettoepassing hoeft geen dure software te worden aangeschaft.
 Ondanks de complexe inhoud ziet het systeem er eenvoudig uit.

2.6

Inhoudelijke opmerkingen

Er is behoefte aan een mogelijkheid om bestanden te kunnen beheren met enerzijds
het beheer per jaar en anderzijds verschillende beheerscenario’s voor hetzelfde
gebied. Die informatie moet oproepbaar zijn zonder eerst te hoeven uitloggen.
Volgens Alterra is het opslaan van deze informatie een kwestie van goed
databasebeheer. Het oproepbaar maken van verschillende bestanden tegelijk zonder
opnieuw in te loggen is technisch natuurlijk mogelijk maar nog niet voorzien. Dit is
een aandachtspunt bij het verder testen van het systeem in de praktijk.
In Midden-Delfland wil men liever het beheer evalueren met de locaties van de
weidevogels (‘stippen’) als uitgangspunt in plaats van met een ambitie in paren per
100 ha. Daarmee voorkom je dat het beheer “in de verkeerde hoek” komt te liggen,
terwijl het model zegt dat het voldoende is (zie tekst demonstratie). Een dergelijke
aanpak sluit ook beter aan bij de gang van zaken in de praktijk en de beleving van
wat effectief is.
Reactie Alterra: probleem is dat je met de stippen als uitgangspunt het beheer niet
zou kunnen evalueren als de verspreiding niet bekend is. Het probleem speelt vooral
in periode twee - half mei tot begin juni - en is ook op te lossen door bij de planning
gewoon goed te letten op de stippen indien bekend. Desondanks valt er veel voor te
zeggen om een modelvariant te maken waarbij bv. de stippen groen worden – veilig
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liggen - als er voor elk van die stippen altijd voldoende kuikenland in de buurt is.
Daarnaast blijft het op gebiedsniveau noodzakelijk te evalueren of er altijd een
voldoende grote oppervlakte kuikenland beschikbaar is.
Het model let niet op de onderlinge verbondenheid van percelen met kuikenland. De
werkelijke ligging en oppervlakte van vluchtheuvels wordt niet meegenomen. Erkend
wordt dat het invoeren van die informatie veel tijd zou kosten. Toch zou het mooi
zijn wanneer het model nagaat in hoeverre kuikens zich via percelen en vluchtheuvels
met lang gras in veiligheid kunnen brengen.
Alterra heeft gekozen deze vorm van ruimtelijke samenhang niet automatisch te
evalueren omdat dit technisch nogal gecompliceerd is. Vorm en ligging van
vluchtheuvels en slootkantenbeheer moet dus een aandachtspunt zijn van de planner
van het beheer. In de helpfunctie (bijlage 2)wordt daarop gewezen.
De bufferlaag toont nu alle drie buffers ineens. Het zou gemakkelijk zijn voor de
beheerplanning wanneer de buffers van elke periode afzonderlijk zichtbaar gemaakt
konden worden. Het systeem zou specifieker dan nu de zwakke plekken moeten
aangeven.
Van de kant van Alterra wordt aangegeven dat dergelijke verbeteringen goed
mogelijk zijn. De makers denken in de richting van een systeem dat voor de percelen
met gangbaar beheer voor de cruciale fase mei de dagelijkse beschikbaarheid van
kuikenland in beeld brengt. Afgezien van de percelen met zwaar en zeer zwaar
beheer moet het beheermozaïek van dag tot dag aan de werkelijkheid en de actuele
behoefte aangepast kunnen worden.
Het systeem is afgestemd op de Grutto. Hoe zorg je dat ook de weidevogels
overleven, voor zover ze niet meeliften met de Grutto?
Alterra gaat er van uit dat een aantal soorten meeprofiteren: in ieder geval de
Tureluur. Het is nog niet duidelijk of er behoefte is aan aanvullende modellen voor
bv. Kievit en andere weidevogels.

2.7

Technische en overige opmerkingen

Het invoeren van stippen gaat snel en gebruikersvriendelijk. Het geheel spreekt aan
en men wil het graag zelf uitproberen. Vooralsnog is er begrip voor het feit dat het
systeem technisch nog niet helemaal werkt.
Inmiddels is de server gerepareerd en is het systeem sneller gemaakt door alleen bij
evaluatie de buffers te tonen. Het systeem wordt nu getest in zes andere gebieden.
De geschiktheidkaart, barrières en beheersvormen lijken goed te vallen. Wel zou het
mooi zijn als er door de vereniging zelf gedefinieerde beheersvormen kunnen
worden toegevoegd.
Dit soort aanpassingen kan nogal ingrijpend zijn. Wat betreft eigen beheersvormen
blijft de grote vraag natuurlijk hoe je het systeem min of meer uniform voor
Nederland én flexibel houdt. Wat gaan de afzonderlijke weidevogelprovincies doen
bij de decentralisatie van het beleid?
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Over de lay-out e.d. waren er geen opmerkingen, maar die komen waarschijnlijk pas
als men er zelf mee kan experimenteren.
Het zou ideaal zijn wanneer informatie over beschikkingen van de Directie
Regelingen, over de verspreiding van weidevogels in voorgaande jaren, over met GPS
bepaalde nestlocaties, e.d. in één keer geladen konden worden.
Probleem is dat veel van deze informatie privacy- of anderszins gevoelig is en niet
vanzelfsprekend openbaar. Overigens is het de vraag of op basis van de EUregelgeving over openbaarheid van subsidies de informatie van Directie Regelingen
nog wel vertrouwelijk is. Een oplossing zou kunnen zijn dat iedereen die gebruik wil
maken van subsidies voor mozaïekbeheer tekent voor openbaar gebruik van die
informatie. Dan mogen wel complete bestanden aangeleverd en gebruikt worden.
Middelbare scholen zouden in het kader van projectgericht onderwijs gebruik
kunnen maken van dit model. Het maakt jongeren vertrouwd met een internet
toepassing ten behoeve van natuur en landschapsbeheer. Het kan de betrokkenheid
van jongeren bij natuur en landschap vergroten.
Alterra had ook al in deze richting gedacht en ziet deze suggesties als een bevestiging
van potenties.
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Grutto-mozaïekmodel: uitgangspunten, beheervormen en
evaluatiemethode

Het Grutto-mozaïekmodel zoals dat in het kennissysteem wordt toegepast is
voortdurend in ontwikkeling en wordt voortdurend aangepast aan voortschrijdend
inzicht (Schekkerman & Müskens 2000a, Terwan et al. 2002, Nijland 2002,
Oosterveld & Altenburg 2004, Teunissen et al. 2005a). Het model wordt gevoed
door:
- gegevens uit de literatuur bijeen te brengen,
- aanvullende informatie te verzamelen bij praktijkdeskundigen,
- in workshops onderling e.a. nader op elkaar af te stemmen,
- testen van het model in de praktijk.
Voor meer informatie over de voorgaande ontwikkeling van het Gruttomodel, zie de
tussenrapportage van het Interreg-project (Schotman et al. 2005). Op 23 juni 2005
zijn we met een vijftiental weidevogeldeskundigen bij elkaar geweest om afspraken te
maken over de definitie van ‘kuikenland’ en afstemming van instrumenten voor
weidevogelbeheer. De resultaten zijn gebruikt als grondstof voor het Gruttomozaïekmodel dat we aan het ontwikkelen zijn. In dit document zijn alle afspraken
en voorstellen verwerkt. Ook is hierin informatie verwerkt die in diverse bilaterale
(telefonische) kontakten en mailwisselingen aan de orde is geweest.

3.1

Uitgangspunten

Weging van beheervormen

Binnen het weidevogelbeheer worden diverse beheervormen onderscheiden. De
betekenis/effectiviteit van deze beheervormen loopt uiteen en wordt vooral bepaald
door de betekenis voor de overleving van Gruttokuikens (Schekkerman & Müskens
2000b, Teunissen et al. 2005b, Schekkerman et al. 2005). De verschillen tussen de
beheervormen worden bij de evaluatie van de effectiviteit tot uitdrukking gebracht
d.m.v. weging: zwaar beheer legt als kuikenland over het algemeen meer gewicht in de
schaal dan licht beheer.

Twintig beheervormen

Om een systeem, dat via Internet gebruikt moet worden, te laten slagen moet het
simpel zijn en geen lange ingewikkelde lijst van beheervormen bevatten. Het is lastig
om onder die voorwaarde recht te doen aan de variabele effecten van de verschillende beheervormen. De gekozen oplossing is dat er een relatief korte lijst wordt
gebruikt met veel voetnoten en ‘pop up’ toelichtingen op beheervormen. Aan elke
beheersvorm wordt een beschrijving gehangen die altijd opgeroepen kan worden,
w.o. het gewicht per periode (zie tabel 4).
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Bestanden van directie Regelingen

De noodzaak tot technische simplificatie maakt het onmogelijk nu al een
rechtstreekse koppeling tussen het model en beheerpakketten en -bestanden van
directie Regelingen te maken. We realiseren ons dat het model door een rechtstreekse
koppeling voor de gebruiker simpeler zou worden, maar het is niet anders. Het
probleem is o.a. dat de PB-pakketten niet alle beheervormen dekken en dat hoe dan
ook de beheerkaart handmatig aangevuld moet worden. In de toekomst zouden de
pakketten digitaal geladen kunnen worden, maar daarvoor moet dan wel de juiste
ondergrond van perceelsgrenzen beschikbaar zijn. Dat is nu niet het geval.
Voor toepassing van het model moet dus eenmalig het beheer ingevoerd worden.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ondergrond van LGN-percelen
(LGN=Landelijk Grondgebruik Nederland) en een menu met 20 beheervormen. Na
de eerste keer invoeren hoeven alleen de wijzigingen te worden doorgevoerd.

Definitie kuikenland

Op 23 juni 2005 is overeenstemming bereikt over wat als kuikenland beschouwd
wordt. Kuikenland is grasland met gras van minimaal 15-20 cm lengte in de periode
dat er Gruttokuikens zijn. Voorts geldt:
- ook intensief gebruikt grasland kan kuikenland zijn. Het moet een veilig
voedselgebied zijn voor Gruttoparen en hun jongen.
- wanneer het gras langer wordt dan 30 cm, als het gaat ‘verhouten’ en als het erg
dicht is, is het niet meer geschikt als kuikenland. Bij een lengte tussen 20 en 30 cm
is grasland alleen geschikt wanneer het een open structuur heeft.
- het grasland mag niet droog, extreem mineraalarm of zuur zijn omdat er dan te
weinig prooien (insecten, wormen, spinnen, etc.) voorkomen.

Drie perioden

Recente gegevens van Aad van Paassen wijzen op een vervroeging van het
broedseizoen t.o.v. ouder onderzoek van Beintema et al. (1995). Rond 15 mei is 50%
van de eieren uitgekomen en zijn er nog geen kuikens vliegvlug. Eind mei is 90% van
de eieren uitgekomen en is al een deel van de kuikens al vliegvlug. Rond 15 juni zijn
alle nesten uit en is meer dan 50% van de kuikens vliegvlug. Deze drie momenten
zijn gekozen als grenzen tussen periode 1, 2 en 3. Ze sluiten aan op de belangrijkste
vormen van weidevogelbeheer en maken daardoor het toekennen van gewichten
eenvoudiger. Elke periode duurt ongeveer twee weken.
Er zijn grote verschillen in het bereiken van bovengenoemde percentages tussen
Zuidwest- (vroeg) en Noord-Nederland (maximaal 10 dagen later; zie jaarverslag
Landschapsbeheer Nederland 2005) en tussen jaren (10 tot 4 dagen; zie tabel 3). De
periodegrenzen sluiten gemiddeld aan op een iets later jaar (2003) maar zijn ongeveer
een week te vroeg voor Noord-Nederland, behalve als het een vroeg voorjaar is. Een
oplossing voor de ongelijke behandeling van Noord-Nederland zou zijn het
opschuiven van de periodegrenzen met één week. Ook de grasgroei komt immers
een week later op gang. De gewichten zouden daarop aangepast moeten worden bij
regionale differentiatie van het systeem.
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Tabel 3. Uitgekomen gruttolegsels, gemiddeld op landelijk niveau (Bron: database LBN)
10%
50%
90%
N totaal

2000
25-apr.
10-mei
30-mei
3.208

2002
27-apr.
12-mei
27-mei
3.028

2003
1-mei
15-mei
29-mei
3.204

2004
23-apr
6-mei
26-mei
3.092

Invloedssfeer

Om kuikenland te kunnen benutten moeten de kuikens daar geboren worden of er
naar toe kunnen trekken. Over welke afstanden kunnen de jongen zich verplaatsen?
Hans Schekkerman houdt als criterium aan: de afstand die tenminste 75 % van de
Gruttokuikens in de onderscheiden periodes kunnen afleggen. Hij heeft de volgende
afstanden gemeten: 227 m, 385 m en 500 m (Schotman et al. 2005). Deze afstanden
zijn in het model gebruikt als bufferafstanden en bepalen ‘de invloedssfeer van
kuikenland’. We gaan er van uit dat de kuikens die daar lopen dat kuikenland kunnen
bereiken. Om werkelijk effectief te kunnen zijn moet een perceel met
weidevogelbeheer gedurende het hele seizoen - drie periodes - in de invloedsfeer van
kuikenland liggen. Uiteraard behoort het perceel kuikenland zelf ook tot de
invloedsfeer. Alle kuikenland met een gewicht van tenminste 0,25 heeft een
invloedsfeer.

Gewichten

Met de oppervlakten van de percelen en het gewicht van het gekozen beheer kan
berekend worden hoeveel Gruttoparen met succes jongen kunnen grootbrengen in
een gebied. Het uitgangspunt was dat elk Gruttopaar gedurende de onderscheiden
perioden in beginsel één ha kuikenland nodig heeft. Grasland dat in een van de drie
periodes aan die eis kan voldoen krijgt het gewicht één. Wanneer een perceel slechts
een deel van de periode kuikenland is, neemt het gewicht evenredig af. Bij een zeer
gunstige beheervorm kan de opvangcapaciteit van kuikenland groter zijn dan één
paar per ha en bij minder gunstig beheer lager.
Op kruidenrijk niet te vet grasland met een late maaidatum kan één paar Grutto’s per
ha broeden (op echt goede percelen en door kolonievorming kan de dichtheid aan
gruttolegsels zelfs nog hoger zijn) en de Gruttoparen hoeven er met hun kuikens niet
te verhuizen vanwege maaiwerkzaamheden. In dit type grasland is een dichtheid tot
1,6 families per ha ook mogelijk. Paren die elders door maaiwerkzaamheden worden
verjaagd kunnen hier dus vaak ook nog terecht. Daarom krijgt zeer zwaar beheer en
goed reservaatbeheer in de perioden twee en drie een gewicht groter dan één.
In de loop van het broedseizoen gaat ongeveer 30% van de legsels verloren, waarvan
er enkele resulteren in vervolglegsels. Éénderde tot de helft van de kuikens sterft.
Recent onderzoek wijst op een nog grotere sterfte (Schekkerman et al. 2005,
Teunissen et al. 2005b), waarbij sommige paren al hun kuikens verliezen. Gemiddeld
genomen is er dus minder dan één ha kuikenland per paar nodig later in het seizoen.
Dit is een extra argument om gewichten groter dan één toe te kennen, tot zelfs twee
in periode drie. Probleem is wel dat het verlies van perceel tot perceel verschilt en het
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niet voorspelbaar is waar de verliezen optreden. Locaal kan bij toepassing van deze
normen de concentratie aan paren met kuikens te groot worden.
Intensief gebruikt grasland met uitstelde maar toch nog relatief vroege maaidata
maakt veelvuldig verhuizen van Gruttoparen van perceel naar perceel noodzakelijk.
Het risico om uitgemaaid of gepredeerd te worden is daardoor groter. Het heeft dus
een gewicht kleiner dan één. Hiervan is meer dan één ha per paar nodig om een
voldoende hoge overlevingskans te krijgen.

Condities voor weidevogelbeheer

Voor alle vormen van weidevogelbeheer geldt dat ze alleen maar effectief kunnen
zijn als de randvoorwaarden voor vestiging aanwezig zijn. Doorgaans is dat het geval
op klei en veen met een niet te lage grondwaterstand en buiten de verstoringzone van
bebouwing, infrastructuur en opgaande begroeiing (Oosterveld & Altenburg, 2004).
In zeer open landschappen wordt ook gebroed op andere en drogere bodems. In het
Gruttomodel wordt daarom gebruik gemaakt van een geschiktheidkaart zodat altijd
gecontroleerd kan worden of het weidevogelbeheer effectief kan zijn. Op de
bijeenkomst van 23 juni 2005 is afgesproken dat alle gebieden met actueel tenminste
5 Gruttoparen per 100 ha als geschikt worden aangemerkt. De dichtheid mag niet
berekend zijn over te kleine gebieden en niet over gebieden doorsneden door
barrières. De schaal van de gebieden waarop het model toegepast kan worden moet
nog beter worden verkend, maar ligt ergens tussen 200 en 2000 ha.

Onderzoek

De hier geschetste aanpak berust op een groot aantal aannames, w.o. dat de
oppervlakte kuikenland bepalend is voor het reproductieresultaat. Stuk voor stuk
moeten die aannames nader onder de loep genomen en onderbouwd worden met
veldgegevens, of, indien nodig worden vervangen door betere aannames. Vooral het
effect van combinaties van beheervormen op de overleving van kuikens moet
onderzocht worden. Uiteraard wordt het model eerst in de praktijk uitgeprobeerd
voor het landelijk beschikbaar is.

3.2

De Beheervormen

In onderstaand overzicht worden de beheervormen uit tabel 4 en hun gewichten
afzonderlijk toegelicht.

Duo-contracten

Tijdens de bijeenkomst van 23 juni 2005 bracht Freek Nijland het idee ‘duocontracten’ of ‘drie wekencontracten’ naar voren. Dit idee is toepasbaar met de
evaluatiemethode (het Grutto-mozaïekmodel). In het hierna te presenteren overzicht
van de verschillende beheervormen en hun gewichten komt het terug.

Nestbescherming

Nestbescherming verdubbelt de overlevingskans van een nest met eieren en is dus
een voorwaarde voor effectief weidevogelbeheer op percelen die geen late
maaidatum hebben. Voor de overleving van kuikens is de aanwezigheid van
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kuikenland echter het belangrijkste. Kuikens geboren op grasland zonder maaidatum
of na de maaidatum van het betreffende perceel moeten altijd uitwijken naar
kuikenland in de omgeving. Vooral in mei moet dit ruimschoots voorradig zijn om
uitmaaien en predatie te voorkomen. In mei zijn de gezinnen nog niet zo mobiel.
Een perceel met alleen maar nestbescherming heeft als kuikenland geen betekenis,
tenzij er expliciet maatregelen genomen worden om het als kuikenland te laten
functioneren in een periode met hergroeid gras.

Hergroei

Meestal wordt in een gebied zonder uitgestelde maaidata t.b.v. weidevogels het
merendeel van de percelen begin mei gemaaid. Daarna zijn minimaal twee en
maximaal drie weken nodig voor hergroei van een grasmat van 15-20- cm, de lengte
die Gruttokuikens de beste overlevingskansen biedt. Na hergroei is een perceel één a
twee weken beschikbaar (Dit hangt van grasgroei af en het zou ook onderdeel van
een afspraak kunnen zijn). Eind mei is er dus meestal voldoende kuikenland
beschikbaar. Probleem is alleen dat de kuikens een stadium waarin alles kaal is niet
overleven. Gangbaar grasland kan na hergroei van betekenis zijn als het grasland in
een gebied gespreid in de tijd wordt gemaaid. Onder die voorwaarde zou het een
gewicht als kuikenland kunnen krijgen evenredig met de duur van het stadium lang
gras.
Waarschijnlijk bestaan er grote verschillen in geschiktheid tussen graslandpercelen
afhankelijk van de groeiomstandigheden en het grasmengsel. Bij gebrek aan kennis
op dit gebied heeft gangbaar grasland zonder maaidatum nog geen gewicht als
kuikenland. Bij percelen met maaitrappen in mei of stalvoedering telt hergroei wel
mee als kuikenland. Deze percelen mogen dan niet intensief worden begraasd. Na de
tweede snede is de hergroei te laat in het seizoen - om nog van betekenis te zijn voor
overleving van Gruttokuikens.
In intensief gebruikt grasland moeten kuikens vaak verhuizen. Extra aandacht voor
kuikenoverleving tijdens veldwerkzaamheden is dus noodzakelijk. Een voorwaarde
voor geldigheid van het model is daarom dat actief wordt geprobeerd de overleving
van kuikens te bevorderen door kuikens te verplaatsen, bv. door voor het maaien
vlaggen plaatsen, door van binnen naar buiten te maaien, langzamer maaien, gebruik
van wildkettingen, e.d.

Zomerstalvoedering

Ook bij zomerstalvoedering is het uitgangspunt dat hergroei gemiddeld vier weken
duurt en dat gedurende 25% van de tijd de grasmat aantrekkelijk is als kuikenland.
Een voordeel van deze beheersvorm is dat door het maaien in stroken de kuikens op
eenzelfde perceel meer tijd hebben om op dat perceel of elders een veilig heenkomen
te zoeken. Het aantal dagen waarin een perceel wordt leeggemaaid mag niet te kort
zijn omdat dan het effect op de overleving te gering is. Door meerdere percelen
afwisselend te maaien kan de doorlooptijd van een perceel worden verlengd.
Voorlopig is een voorwaarde voor meetellen als kuikenland dat voor het geheel
maaien van een perceel een week wordt uitgetrokken. Analoog aan ‘duo-contracten’
kan zomerstalvoedering worden opgevat als een quatro-contract.

Alterra-rapport 1361

25

Plas-dras percelen

De waardering voor Plas-dras percelen als kuikenland later in het seizoen was tijdens
de expertmeeting van 2005 unaniem vrij laag. Deze verwachting gold de plas-dras
fase (tot 15 april of 15 mei). Voor de periode daarna mag wel effect worden
verwacht. Immers, tot 15 mei Plas-dras betekent dat er op zijn vroegst pas in juni zal
worden gemaaid. Ook de structuur zal aantrekkelijk zijn voor kuikens. De voorlopig
toegekende gewichten moeten nog nader worden bekeken.

Maaitrappen en duo-contracten

In Terwan et al. 2003 is een maaitrap het 7 dagen later maaien van een perceel in de
tweede helft van mei dan de rest van de percelen. Maaitrappen zijn beperkt tot mei.
Het is mogelijk te kiezen voor één, twee of drie maaitrappen. Er is ook sprake van
toepassing op delen van percelen, maar het is niet duidelijk in welke mate dit in de
praktijk ook gebeurt.
Doel van maaitrappen is kuikens een veilig heenkomen te bieden als het merendeel
van de percelen wordt gemaaid én het bevorderen van de aanwezigheid – drie weken
na het maaien - van hergroeid gras van 15-20 cm in de periode dat ‘junipercelen’
worden gemaaid. Freek Nijland stelt voor een 15 mei en 8 juni perceel expliciet te
koppelen in zogenaamde ‘duo-contracten’. Het toegekende gewicht in periode 3
komt immers alleen tot haar recht als de kuikens zowel op 15 mei als 8 juni kunnen
uitwijken. Aangetoond is dat kuikens dit spontaan doen vóór het maaien vanwege de
aantrekkelijkheid van hergroeid gras.
De omschrijving van maaitrappen in de bijlage van Terwan et al. 2003 laat de
mogelijkheid open dat ook 9 mei een geschikte maaitrapdatum kan zijn. Volgens
Freek Nijland is dan de combinatie met 1 juni optimaal. Als de hergroei op 8 juni
gemaaid wordt, zijn nog niet alle jongen vliegvlug. Ze zullen dus nog een keer
moeten uitwijken naar percelen die half mei gemaaid zijn. Ideaal is dan feitelijk een
‘Triocontract’, of het koppelen van drie beheervormen. De combinatie van half mei
met 8 juni lijkt aantrekkelijker en heeft daarom een hogere waardering.
Er is geen verschil tussen maaien op 23 mei vanwege een rustperiode of vanwege een
maaitrap-overeenkomst. Kuikens kunnen op 23 mei uitwijken naar regulier op 1 mei
gemaaide en hergroeide percelen, maar zoals Freek terecht opmerkt is niet duidelijk
of dit ook gebeurt. Bovendien moeten ze op 1 juni en waarschijnlijk 8 juni wéér
uitwijken. De kuikens kunnen het best worden opgevangen met 15 juni-land, waar ze
dan verder kunnen blijven, omdat veel gedwongen verplaatsingen waarschijnlijk
leiden tot een hogere predatie. Hierbij geldt de voorwaarde dat die 15 juni percelen
ook werkelijk aantrekkelijk genoeg zijn – niet te veel en niet te weinig bemest - voor
jonge grutto’s.
Of percelen met een maaidatum gunstig liggen t.o.v. elkaar zal o.a. blijken uit de
overlap van de invloedsferen (buffers) per periode. Aanbevolen wordt bij de
planning al te streven naar een juiste verhouding en een gunstige ligging (koppelen).
Bij een dergelijke aanpak zijn nieuwe contractvormen ‘duo- en triocontracten’ niet
persé nodig.
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In de definitieve versie van het model zijn de maaitrappen weergegeven met een
nummering met Latijnse cijfers (I, II, III), omdat in Nederland-Gruttoland de
maaidata van de maaitrappen nogal variabel is. Nu kan de best passende maaitrap
worden gekozen (tabel 4).

Vluchtheuvels en botanisch randenbeheer

Vluchtheuvels worden minimaal twee weken na de rest van een perceel gemaaid
maar op zijn vroegst 22 mei. Bij aanpassing van de SAN voor 2006 is dit gewijzigd
naar 1 juni (mededeling Aad van Paassen). Vluchtheuvels zijn minimaal 6 m en
maximaal 12 m breed en de oppervlakte is minimaal 0,1 ha. De vormgeving is bij
voorkeur zodanig dat ze het kuikens gemakkelijk maken naar kuikenland te trekken.
De werkelijke oppervlakte van vluchtheuvels kan niet worden gebruikt voor de
berekeningen. De grenzen kunnen niet gemakkelijk gedigitaliseerd worden. Voor de
toekenning van een gewicht is er van uitgegaan dat vluchtheuvels ongeveer 10% van
een perceel bedekken; de waarde als maaidatumperceel wordt daarom opgehoogd
met 0,1. In de definitieve versie komen vluchtheuvels alleen voor in combinatie met
maaitrappen (tabel 4). Botanisch slootkanten- en randenbeheer zouden je op dezelfde
manier kunnen behandelen als vluchtheuvels, mits de randen niet te smal zijn.

Rust tot 1 juni

Rond één juni is 20 tot 40% van de jongen vliegvlug en 90% van de nesten
uitgekomen. Let op verschillen per provincie en per jaar (tabel 3)! De niet vliegvlugge
kuikens moeten kunnen uitwijken naar kuikenland. Dat kan grasland zijn met een
nog latere maaidatum waar nog ruimte is voor extra paren of percelen met voldoende
lang hergroeid gras 1. Percelen met een latere maaidatum waar de bemesting nog te
hoog is zijn als kuikenland gelijkwaardig aan 1 juni beheer.

Rust tot 8 juni

Acht juni is een zodanig late datum dat het grasland alleen kuikenland kan zijn als de
bemesting van het perceel is aangepast. Na het afsluiten van een contract zijn
doorgaans twee seizoenen nodig om de bemestingstoestand aan te passen. Pas daarna
geldt het hoge gewicht van 8 junibeheer. Combinatie van 8 juni beheer met een 15
mei perceel is gunstig. Combinatie met 8 mei percelen moet vermeden worden
omdat dan het maaien van de hergroei samenvalt met het maaien van de 8 juni
percelen. Bij snelle hergroei kunnen 23 mei percelen aanvullend van betekenis zijn als
vervangend kuikenland.

Rust tot 15 of 22 juni

Als de bemesting zodanig is dat het perceel in periode drie kan dienen als kuikenland,
dan is 15 juni beheer optimaal. Broedsels op het perceel kunnen ter plaatse veilig
uitlopen en opgroeien. Bovendien is de kwaliteit als kuikenland zodanig dat, zeker
aan het eind van het seizoen wanneer de eerste gezinnen al vliegvlug zijn, de
draagkracht op jaarbasis meer dan één paar per ha is. Ook paren van andere percelen
kunnen er dan terecht. Voor 22 juni beheer geldt hetzelfde. Van de nog latere datum
profiteren ook andere weidevogelsoorten.
1

Bij rust tot 1 juni is dat grasland met de eerste snede rond 8 mei, dat van 1 juni t/m 8 juni als kuikenland kan
fungeren.
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Rust tot 15 of 22 juni na voorweide

Voorbeweiding tot 1 of 8 mei maakt het mogelijk om zwaar bemest grasland door te
laten groeien tot half juni. Begrazing kan leiden tot extra structuur waardoor het
grasland aantrekkelijk is als kuikenland eind mei begin juni. Een voorwaarde voor
succes is wel dat het grasland tijdens de voorbeweiding niet, bv. met een hoge
dichtheid aan schapen, te kort wordt gegraasd. Ten eerste liggen er dan geen nesten
op het perceel en ten tweede is de structuur niet aantrekkelijk.

Weidevogelreservaten

Een groot deel van de weidevogelreservaten wordt verpacht aan boeren. Daarbij
worden ook contracten afgesloten in overeenstemming met eerder genoemde
beheervormen. Voor zover dat het geval is moet voor het evalueren van de
effectiviteit als Grutto-mozaïek-beheer dit feitelijke beheer ingevoerd worden.
Het land dat niet wordt verpacht of onder voorwaarden in bruikleen gegeven is, heeft
meestal een zeer late maaidatum. Grasland met een zeer late maaidatum is niet
vanzelfsprekend aantrekkelijk of bruikbaar kuikenland. Soms is door veraarding van
veen, het inspoelen van meststoffen, e.d., de bemestingstoestand zodanig dat het
grasland in juni te hoog en te dicht is. Anderzijds komt het ook nog al eens voor dat
mede uit botanische doelstellingen ingegeven verschralingbeheer er toe leidt dat de
omstandigheden te schraal en te zuur zijn om een aantrekkelijk kuikenland te zijn. In
die gevallen krijgt reservaatgrasland geen gewicht in de derde periode; het moet als
niet optimaal reservaatgrasland worden opgevoerd. Er zijn geen simpele algemeen
toepasbare criteria om vast te stellen of reservaatgrasland als kuikenland kan
functioneren. Dit moet van reservaat tot reservaat beoordeeld en geobserveerd
worden. Goed weidevogelbeheer heeft onder de juiste condities een dubbel gewicht.

Extensieve standweide en natuurontwikkeling

Niet verruigde extensieve standweiden kunnen een aantrekkelijke structuur hebben
voor Gruttogezinnen en een duidelijke meerwaarde hebben voor de omgeving net als
zeer zwaar beheerd grasland. In veel natuurgebieden komt extensieve begrazing voor
als vorm van weidevogelbeheer (Mayenburg 2004). De deelnemers aan de workshop
op 23 juni 2005 verschilden nogal van mening over de maximaal toegestane
veedichtheid. Deze moet liggen tussen 0,5 en 2 GVE per ha. Hoge dichtheden aan
schapen of jongvee zijn niet gewenst.
Het moet om duurzaam grasland gaan en niet om verruigde landbouwgrond.
Grutto’s broeden niet graag in natuurontwikkelingsgebieden. Na een aantal jaren is
de vegetatie meestal te hoog, te dicht of te ruig. Andere weidevogels kunnen er wel
van profiteren, maar Grutto’s niet.
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Tabel 4: Verschillende beheersvormen met of zonder invloedsfeer als kuikenland, mede gebaseerd op de inbreng van
weidevogeldeskundigen, gegeven tijdens de bijeenkomst van 23 juni 2005 en later commentaar van Aad van
Paassen, Freek Nijland en Ernst Oosterveld.
Gewichten kuikenland per periode
Periode 1
Periode 2
Periode 3
1 mei -15 mei
16 mei - 31 mei
1 juni en later
Nr. Beheervorm
01
Nestbescherming
0
0
0
02
Zomerstalvoedering
0,25
0,25
0,25

10
11

Licht beheer
Plasdras 15 april
Plasdras 15 mei

12
13
14
15
16
17

Maaitrap I
Maaitrap II
23 mei of maaitrap III
I met vluchtheuvels
II met vluchtheuvels
III met vluchtheuvels

20
21
22
23
24

Zwaar beheer
1 juni
1 juni met vluchtheuvels
8 juni
15 juni, na voorweide
22 juni, na voorweide

30
31

0
0

1
0

0
1

0,5
1
1
0,6
1
1

0
0
0,5
0,1
0,1
0,6

0,67
0,67
0,33
0,67
0,67
0,4

1
1
1
0,5
0,25

1
1
1
1
0,5

0
0,1
0,33
0,67
1

Zeer zwaar beheer
15 juni
22 juni

1
1

1,5
1,5

1,5
2

40
41
42

Reservaatbeheer
Niet optimaal grasland
Optimaal grasland
Standweide

1
1
1

1
1,5
1,3

0
2
1,5

99

Geen beheer
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3.3

Evaluatiemethode

Doelbewust beheer

Een van de doelen van toepassing van het Grutto-mozaïekmodel is dat
weidevogelbeheerders bewust een bepaalde Gruttodichtheid nastreven. Deze kan
gelijk zijn aan de actuele dichtheid, maar ook hoger of zelfs lager, bv. als handhaving
van de actuele populatie met de beschikbare ruimte (geld voor aangepast beheer,
mogelijkheden voor inpassing van zwaar beheer, e.d.) niet mogelijk is. Duidelijkheid
over de gehanteerde doelstelling kan zorgen voor een betere afstemming van vraag
en aanbod van groene diensten zoals weidevogelbeheer.
Bij het opstarten wordt de gebruiker gevraagd de gewenste dichtheid in te voeren.
Na het invoeren van het beheer en de gewenste of actuele Gruttodichtheid kan met
het Grutto-mozaïekmodel worden bekeken of de gewenste dichtheid ook echt
haalbaar is, d.w.z. of er in alle drie perioden voldoende kuikenland beschikbaar is. De
gewenste oppervlakte kuikenland in een gebied is na weging gelijk aan het gewenste
aantal paren per ha. Voor het berekenen van de beschikbare oppervlakte kuikenland
wordt de oppervlakte van een perceel dus vermenigvuldigd met haar gewicht als
kuikenland (zie tabel 4). Om mee te tellen geldt de voorwaarde dat de oppervlakte in
alle drie periodes in de invloedsfeer van kuikenland ligt. De periode met de geringste
oppervlakte is de zwakste schakel en geeft de doorslag. Bij het invoeren van het
beheer worden de invloedsferen zichtbaar zodat in één oogopslag de zwakke plekken
in het beheermozaïek zichtbaar zijn. Door toepassing van het model kan de
gebruiker dus direct inzicht krijgen in de haalbaarheid van de ingevoerde ambitie.
Indien nodig kan het beheer onmiddellijk worden aangepast (afgezien van flexibiliteit
in de contractvormen, maar dat is een ander verhaal).

Weidevogelbeheer is vrijwillig

Weidevogelbeheer vindt plaats op vrijwillige basis en dat is ook noodzakelijk om
voldoende draagvlak bij agrarische ondernemers te behouden. In theorie is men in
een gebied dus volkomen vrij in de keuze van de ambitie. In de praktijk is het voor
behoud van weidevogels ook noodzakelijk in de gebieden waar de weidevogels zich
hebben weten te handhaven minimaal te streven naar behoud van de populatie. In
goed overleg, met goede vergoedingen en voldoende flexibiliteit zullen de agrarische
sector en de terreinbeherende organisaties daar ook best aan willen werken. Om deze
aanpak van de grond te krijgen moet er echter nog wel wat gebeuren. Op dit moment
is het instrumentarium te weinig flexibel en in de duurzaamheid en de hoogte van de
vergoedingen onvoldoende. Het in juni gepresenteerde nieuwe weidevogelbeleid
biedt echter perspectief (Laporte & De Graaff, 2006).

Optimalisatie

Een perceel met 15 juni beheer levert tenminste één paar per ha op. In combinatie
met maaitrappen in mei kan het rendement worden opgevoerd omdat dan de extra
ruimte voor paren met kuikens benut kan worden. Omgekeerd kan het effect van een
relatief grote oppervlakte met een vroege maaidatum opgevoerd worden door enkele
percelen zwaar en zeer zwaar beheer toe te voegen. Op die manier wordt gestreefd
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naar een optimaal beheer. Een rekensom met zeven ha beheer2 op een oppervlakte
van 100 ha leert dat de dichtheid 43 paren per 100 ha kan zijn. Laat je één ha 15 juni
beheer weg dan is dit 20 paren per 100 ha. Bij reservaatbeheer, één op één gemengd
met late maaitrappen, kan de dichtheid op landschapsniveau theoretisch 100 paren
per 100 ha zijn. Duo-contracten over grotere oppervlaktes kunnen 30-50 paren per
100 ha opleveren. Uiteraard mag de kuikenoverleving in een gebied niet onder druk
staan door predatie of andere ongunstige factoren. Overigens is ten behoeve van de
haalbaarheidstudie niet weidevogelbeleid (Schotman & Melman, 2006) op basis van
de dramatische reproductiecijfers in de Nederland-Gruttoland gebieden, aangenomen
dat het percentage zeer zwaar beheer minimaal 20% moet zijn op een dichtheid van
20 paren per 100 ha te kunnen garanderen. De gewichten in tabel vier zijn daarop
nog niet afgestemd. Het is nog niet duidelijk hoe het nieuwe weidevogelbeleid verder
uitgewerkt wordt.

3.4

Analyse

Voor Midden-Delfland is in 2004 jaar een script geschreven voor evaluatie van het
weidevogelbeheer. Dit script is opnieuw geprogrammeerd in versimpelde vorm voor
de Internetapplicatie. Op hoofdlijnen zet het model de volgende stappen:

Selectie deelgebied, opgeven doelstelling, toekennen beheervormen en
bufferen

De gebruiker selecteert een deelgebied uit een kaart of lijst en geeft de gewenste
Gruttodichtheid in paren per ha. Voor zover het graslandbeheer niet ingevoerd of
niet actueel is worden de beheervormen toegekend. Alle percelen in het deelgebied
die een beheer hebben gekregen met een gewicht van 0,25 of hoger krijgen samen
een invloedsfeer per periode (drie buffers dus). De oppervlakte van alle percelen
onder beheer wordt gesommeerd. Percelen zonder weidevogelbeheer blijven buiten
beschouwing.

Onderscheiden gebied met effectief weidevogelbeheer

Uit de drie buffers wordt één nieuwe polygoon afgeleid dat het gebied beschrijft dat
binnen alle drie polygonen valt. Met een overlay worden de percelen met
weidevogelbeheer gesplitst in een deel binnen en een deel buiten de polygoon. Alleen
binnen de polygoon is het weidevogelbeheer effectief. (In de beheerstool is dit gebied
al te zien). Beheer dat buiten het geschikte gebied valt is ook niet effectief, tenzij er
door een onvolkomenheid van de geschiktheidkaart toch Grutto’s broeden. Het
systeem controleert niet of beheer buiten geschikt gebied valt. Een uitzondering mag
worden gemaakt voor nestbescherming buiten geschikt gebied maar binnen de
invloedsfeer van kuikenland valt. Dit gaat vanzelf omdat model geen rekening houdt
met al of niet geschikt gebied. De gebruiker moet zelf opletten dat weidevogelbeheer
niet plaatsvindt buiten het geschikte gebied.

2

Drie maal gangbaar plus nestbescherming en één maal 8 mei, 15 mei, 23 mei en 15 juni; is genoeg voor drie
paren op 7 ha; dit is 43 paren per 100 ha. Met gangbaar i.p.v. 15 juni beheer is dit 20 paren per 100 ha.
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Berekening oppervlakte effectief kuikenland per periode en einduitkomst
Voor elke periode wordt per (deel)perceel de oppervlakte effectief weidevogelbeheer
vermenigvuldigd met het gewicht van de gekozen beheervorm. Het resultaat wordt
gesommeerd per periode voor het hele deelgebied. Dit is de oppervlakte effectief
kuikenland per periode. De gewenste oppervlakte kuikenland is de gewenste
dichtheid per ha maal de oppervlakte van alle percelen onder beheer. Voor elke
periode wordt berekend hoeveel procent van de gewenste oppervlakte gerealiseerd is:
(gerealiseerde opp. effectief kuikenland / gewenste opp. kuikenland) maal 100 %.
Het kleinste getal van de drie perioden is de einduitkomst.

3.5

Rekenvoorbeeld

Tabel 5. Voorbeeld van een oppervlakteverhouding tussen beheersvormen in een gebied van 100 ha met
mozaïekbeheer.

beheer:
nestbescherming
licht
zwaar
zeer zwaar
totaal

64 ha
16 ha
12 ha
8 ha
100 ha

Tabel 6. De vermenigvuldiging van de oppervlakte per beheersvorm met het gewicht per periode voor de
voorbeeldgetallen in tabel 5.

15-mei
23 mei
1 juni
15 juni na vw
22 juni
totaal

periode 1
8 x 0.5
8x1
4x1
8 x 0.5
8x1
28

periode 2
0
8 x 0.5
4x1
8x1
8 x 1.5
28

periode 3
8 x 0.67
8 x 0.33
0
8 x 0.67
8 X2
29

8 ha
8 ha
4 ha
8 ha
8 ha
36 ha

Tabel 7. Effectiviteit van het voorbeeldmozaïek (tabel 5 &6) bij drie verschillende ambitieniveaus (20, 30 & 40
p/100 ha) en bij een effectieve oppervlakte – resultaat van rangschikking van beheer binnen het fictieve
voorbeeldgebied van 100 ha – van 100 of 60%.

dichtheid
effectiviteit
100 % mozaiek
60 % mozaiek

20 p/100 ha

30 p/100 ha

40 p/100 ha

140%
84%

93%
56%

70%
42%

De voorbeeldgetallen gaan uit van een gebied van 100 ha waarvan 36 ha met
verschillende vormen van weidevogelbeheer (tabel 5 en 6). Stel dat het
weidevogelbeheer optimaal gespreid is waardoor alle percelen met nestbescherming -
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en dus mogelijk paren met kuikens die kuikenland nodig hebben - binnen de
invloedsfeer van kuikenland liggen. Als er in dat gebied 20 paar Grutto’s zitten – en
of als doelstelling gekozen zijn - dan is het beheer eigenlijk 40% zwaarder dan nodig
is. Er is immers in de slechtste periode 28 ha kuikenland beschikbaar terwijl 20 ha
nodig is. Voor een ambitie van 30 of 40 paren per 100 ha is de inspanning te gering.
Wanneer de 36 ha met weidevogelbeheer niet optimaal verspreid is, maar
bijvoorbeeld zodanig dat slechts 60 % van dat beheer meetelt, dan wordt zelfs de
laagste ambitie niet gehaald. Door te schuiven met weidevogelbeheer kan de
effectiviteit worden verhoogd.
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Bijlage 1 Presentatie 28 juni in Den Hoorn

Mozaïekmodel-Grutto
hulpmiddel voor beheerplanning
29 juni 2006

t.h.v. Niek Praagman, Den Hoorn
pres. Alex Schotman, Michel Kiers,
m.m.v. (niet aanwezig) Dick Melman, Henk Meeuwsen, Sipko Hensen,
Bas Vanmeulebrouk en Onno Roosenschoon.

Waar gaat het om?





Behoud van de Grutto als weidevogel
Beheer als professionele activiteit van
graslandbeheerders/agrariërs
Samenwerking van graslandbeheerders
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Doel Grutto-mozaïekmodel:



Hulpmiddel voor het plannen en beoordelen van
mozaïekbeheer voor Grutto’s



Brug tussen de onderzoekers,
weidevogelbeheerders en ‘belanghebbenden’
(aanbod – vraag)

De basis van het model is een breed gedragen
deskundigen-oordeel (NL-Gruttoland werkt!)
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Wat is de essentie van mozaïekbeheer?
1.
2.
3.

4.

Weidevogelbeheer waar weidevogels zitten
Kuikenoverleving door spreiding van het beheer
in ruimte en tijd
Toetsing aan vuistregels, aan te passen aan
voortschrijdend inzicht
Simpele methode, geschikt voor toepassing via
internet

Onderbouwing voor weidevogels geschikt gebied,
gebied Midden-Delfland e.o.
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Openingsscherm kennissyteem

Inzoomen op deelgebied; groen = geschikt
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Toekennen beheer met invloedssfeer in drie perioden

Alex Schotman,

Voorbeeld beheer
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Beoordeling van beheer
Rood = beheer buiten invloedssfeer kuikenland

Dichtheid wordt
opgegeven
en…
getoetst!

Optimalisatie van beheer
Kuikenland in blok nestbescherming
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Beoordeling verbeterd beheer
Vrijwel alles binnen invloedssfeer

Mogelijkheid invoeren waarnemingen
plaatsen waar grutto’s zitten (hier fictief)
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Aandachtpunten kennissysteem








Hulpmiddel, geen sanctiesysteem
Zorgvuldigheid privacygegevens
Alert blijven voor gebiedsspecifieke omstandigheden
Ervaringen delen (beheerdersÙwet.deskundigen)
Tijd nemen voor oplossen kinderziektes
Natuur zelf niet uit het oog verliezen

Aandachtspunten verdere ontwikkeling


Verdere onderbouwing gruttogeschiktheidskaart
z
z



Verfijning vuistregels adhv stippenkaarten
Evt regionale vuistregels

Uitwerken kennissysteem
z
z
z

Meer verfijnd omgaan met lang gras (per dag)
Gebruik maken vd stippen bij planning
Differentiatie gebruikersgroep:
• Hulpmiddel voor planning
• Meekijken lnv/dlg
• Publiek / educatie (maatschappelijke betrokkenheid)



Inbreng nieuwe kennis
z
z
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Predatie
Kwaliteit grasland voor kuikens
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Kansen met internet-kennissysteem



Up-to-date kennis on-line
Planning beheer vanaf de werkvloer
z
z







Ambitie concreet,
inzet middelen op-maat

Gebiedsspecifieke mogelijkheden
Samenwerking beheerders, ANV’s èn TBO’s
Ook voor monitoring en evaluatie
Versterking maatschappelijk draagvlak
Aanknopingspunt landelijk toetsingskader

Doel bijeenkomst Midden- Delfland juni 2006
Het voorgaande was theorie:
 Wat vindt de praktijk ervan?
 Wat moet anders?
 Wat kan beter?
Een praktijkproef (met resultaten toepassing systeem en
toepassing
 Wat gaat er goed?
 Wat gaat fout?
 Wat moet anders?
 Wat kan beter?
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Bijlage 2 Helpfile zoals toegepast in het mozaïekmodel
Inleiding
Het model wordt gestart via www.beheeropmaat.wur.nl.
Na het invoeren van een verenigingsnaam en gebruikersnaam kom je in het
modelscherm. Je komt in je eigen gebruikersgebied. Dat betekent dat je alleen die
informatie (over beheer en waargenomen soorten) te zien krijgt, waartoe je
gerechtigd bent. Na inzoomen kan meteen begonnen worden met nieuwe invoer van
beheer of van waarnemingen aan soorten of met analyse. De tijdens de vorige keer
opgeslagen informatie staat er nog.

Onderdelen van de helpteksten
Hieronder volgt de uitleg van diverse begrippen die in het kennissysteem worden
gebruikt. In het systeem verschijnen deze teksten, wanneer op het element waar
uitleg over gewenst is, met de rechtermuisknop wordt geklikt.
De begrippen zijn als volgt gegroepeerd:
- onderdeel maatregelen
- begrippen in het gruttobeheer
- manipulaties percelen
- beheerdoelstelling, berekening effecten
- basis voor de berekening van de effectiviteit
- Voorzieningen ten behoeve van monitoren en vastlegging ingevoerd beheer
- oproepen kaartbeelden en additionele informatie
Hieronder volgen de beschrijvingen

Onderdeel “Maatregelen”

Vanaf dit blad kunnen beheersmaatregelen worden toegekend aan percelen. Maak
een maatregel actief door erop te klikken. De achtergrond van de maatregel wordt
wit. Klik in een perceel om de actieve maatregel toe te kennen. Het perceel krijgt de
kleur die hoort bij de maatregel. Alle percelen waaraan maatregelen zijn toegekend
komen op de laag ‘Percelen met beheersmaatregelen’ te staan.
De kaartschaal moet minimaal 1:10000 zijn om beheersmaatregelen aan percelen toe
te kunnen kennen. Dit is gedaan om te voorkomen dat verkeerde percelen worden
geselecteerd. Vanaf 1:10000 krijgen de percelen die geselecteerd kunnen worden een
donkergroene contour.
Moet aan een perceel een andere maatregel worden toegekend, zorg er dan voor dat
die maatregel actief is en klik in het perceel. Moet een eerder toegekende maatregel
uit een perceel worden verwijderd, maak dan de onderste maatregel ‘geen beheer’
actief en klik in het perceel. Percelen zonder maatregel spelen geen rol bij de analyse
van de effectiviteit.
“Nestbescherming”
Bij nestbescherming worden de legsels door ervaren vrijwilligers opgespoord en
gemarkeerd met bij voorkeur dunne, korte en geverfde stokken, relatief dicht bij het
nest (<150 cm). Opvallend markeren leidt tot een groter verlies door predatie maar
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een kleiner verlies door werkzaamheden. Bij het maaien wordt om de nesten heen
gemaaid. Daarnaast kan zorgvuldig maaien zorgen voor een zo klein mogelijk verlies
van legsels en kuikens. In geval van beweiding worden de nesten voorzien van een
nestbeschermer tegen vertrapping.
Nestbescherming gebeurt volgens de richtlijnen in de 'Veldgids weidevogelbescherming' (Landschapsbeheer Nederland, 2003) en locaal gemaakt afspraken.
Percelen met alleen nestbescherming dragen niet bij aan de beschikbare oppervlakte
kuikenland. Ze leveren echter wel gruttokuikens op die op kuikenland in de buurt
terecht moeten kunnen. Nestbescherming is niet nodig op percelen met een
uitgestelde maaidatum.
“Zomerstalvoedering”
Perceel waarvan het gras in fases wordt geoogst om te voeren aan dieren die op stal
staan. Voor het geheel maaien van het perceel moet minimaal een week worden
uitgetrokken.
“Plasdras 15 april”
Van 15 februari tot 15 april staat er op minimaal 60 % van het perceel ten minste 5
cm en ten hoogste 20 cm water boven het maaiveld. Het perceel is minimaal 0,1 en
maximaal 1 hectare groot.
“Plasdras 15 mei”
Van 15 februari tot 15 mei staat er op minimaal 60 % van het perceel ten minste 5
cm en ten hoogste 20 cm water boven het maaiveld. Het perceel is minimaal 0,1 en
maximaal 1 hectare groot.
“Maaitrap I”
Perceel of een deel ervan wordt een week later dan gangbaar gemaaid.
“Maaitrap II”
Perceel of een deel ervan wordt twee weken later dan gangbaar gemaaid.
“23 mei of maaitrap III”
Perceel met rust van 1 april tot 23 mei of het perceel of een deel ervan wordt drie
weken later dan gangbaar gemaaid.
“I met vluchtheuvels”
Perceel of een deel ervan wordt een week later gemaaid dan gangbaar als maaitrap en
op de maai- of beweidingdatum wordt een vluchtheuvel voor weidevogelkuikens op
het perceel achtergelaten.
“II met vluchtheuvels”
Perceel of een deel ervan wordt twee weken later gemaaid dan gangbaar als maaitrap
en op de maai- of beweidingdatum wordt een vluchtheuvel voor weidevogelkuikens
op het perceel achtergelaten.
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“III met vluchtheuvels”
Perceel of een deel ervan wordt drie weken later gemaaid dan gangbaar als maaitrap
en op de maai- of beweidingdatum wordt een vluchtheuvel voor weidevogelkuikens
op het perceel achtergelaten.
“1 juni”
Grasland met rust van 1 april tot 1 juni. Let op! Ook de eerste twee jaren 8 junibeheer moet worden ingevoerd als 1 juni-beheer! Dit heeft te maken met de tijd die
een aangepaste bemesting nodig heeft om effect te hebben op de groei van de
grasmat.
“1 juni met vluchtheuvels”
Grasland met rust van 1 april tot 1 juni. Op de maai- of beweidingdatum wordt een
vluchtheuvel voor weidevogelkuikens op het perceel achtergelaten.
“8 juni”
Grasland met rust van 1 april tot 8 juni. Let op! In het eerste en tweede jaar moet
deze beheersvorm worden ingevoerd als 1 juni-beheer. Voor deze beheersvorm is
geen aangepaste bemesting noodzakelijk, maar wel wenselijk.
“15 juni, na voorweide”
Grasland met rust van 1 mei tot 15 juni na een beweidingperiode.
“22 juni, na voorweide”
Grasland met van 8 mei tot 22 juni na een beweidingperiode.
“15 juni”
Grasland met rust van 1 april tot 15 juni. Let op! Er is een aangepaste bemesting
nodig! Zonder aangepaste bemesting of in het eerste en tweede jaar met aangepaste
bemesting moet deze beheersvorm worden ingevoerd als 8 juni-beheer!
“22 juni”
Grasland met rust van 1 april tot 22 juni. Let op! Er is een aangepaste bemesting
nodig! Zonder aangepaste bemesting of in het eerste en tweede jaar met aangepaste
bemesting moet deze beheersvorm worden ingevoerd als 8 juni-beheer!.
“Niet optimaal grasland”
Grasland in weidevogelreservaten dat niet aan een of meer voorwaarden voor
optimaal grasland voldoet. Wanneer het exacte beheer van een perceel als gevolg van
pachtcontracten bekend is en overeenkomt met een van de beheersvormen onder de
SAN, moet dat beheer worden ingevoerd. Ook in nieuw gevormde reservaten is het
graslandbeheer de eerste twee jaar niet optimaal.
“Optimaal grasland”
Grasland in weidevogelreservaten dat vochtig is, matig mineraalrijk en niet verzuurd.
De grasmat is kruiden- en insektenrijk, kent rust tot minimaal half juni en is niet te
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dicht of te lang. In goed beheerde weidevogelreservaten wordt aan deze voorwaarden
voldaan in een open landschap zonder verstoringbronnen.
Wanneer het exacte beheer van een perceel als gevolg van pachtcontracten bekend is
en overeenkomt met een van de beheersvormen onder de SAN, moet dat beheer
worden ingevoerd. Ook in nieuw gevormde reservaten is het graslandbeheer de
eerste twee jaar niet optimaal.
“Standweide”
Percelen die jaarrond of gedurende het gehele weideseizoen beweidt worden met een
veedichtheid van 0,5 en 2,0 GVE per ha. In de tijd dat er nesten met eieren zijn kan
de bovengrens niet zomaar worden omgerekend naar jongvee, schapen of schuwe
veerassen vanwege een grotere kans op vertrapping van legsels en kuikens. Het
gevaar van vertrapping moet worden afgewogen tegen de voor- en nadelen van
nestbescherming .
“Geen beheer”
Door de maatregel ‘geen beheer’ toe te kennen aan een perceel wordt een eerder
toegekende beheersmaatregel uit een perceel verwijderd. Hiermee wordt ook het
perceel verwijderd uit de laag met beheersmaatregelen.

Begrippen in het gruttobeheer
“Aangepaste bemesting”
De SAN laat het bemestingsniveau vrij, maar grasland met rust tot 8, 15 of 22 juni
heeft een verlaagde bemesting nodig om te voorkomen dat begin juni de grasmat te
dicht en te lang is om nog als kuikenland te fungeren. Na aangepaste bemesting is
twee jaar nodig om de voedselrijkdom op een voldoende laag peil te krijgen.
“Maaien”
Bij het maaien moet worden gestreefd naar een maximale overleving van nesten en
kuikens. Nesten worden beschermd door vluchtheuvels te laten staan. De overleving
van kuikens wordt bevorderd door ze te verjagen uit het te maaien perceel, door van
binnen naar buiten te maaien, wildredders te gebruiken of 24 uur voor het maaien
vlaggen te plaatsen. Er zullen ook meer kuikens overleven als er niet 's nachts wordt
gemaaid en niet met een hoge snelheid. Zie voor instructies publicaties van
Nederland Gruttoland (www.grutto.nl).
“Rust”
Gedurende de rustperiode wordt er niet beweid, gemaaid, gerold, gesleept,
gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. Chemische bestrijdingsmiddelen zijn in de rustperiode ook niet toegestaan.
“Vluchtheuvel”
Eén of meer niet gemaaide en niet beweide stroken of blokken van tenminste twee
meter breed met een gezamenlijke oppervlakte van ten minste 0,1 hectare. Een
vluchtheuvel wordt op zijn vroegst twee weken later gemaaid of beweid dan de rest
van het perceel en niet vroeger dan 1 juni. De vormgeving is bij voorkeur zodanig
dat het de kuikens gemakkelijk wordt gemaakt naar het kuikenland te trekken.
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“Maaitrap”
Onderdeel van een maaischema. De te maaien percelen of delen ervan worden in
meerdere fases (maaitrappen) gemaaid. Bij drie maaitrappen (I, II en III) wordt
steeds ongeveer een derde gemaaid. Bij twee maaitrappen (I en II) wordt steeds
ongeveer de helft gemaaid. De maaidata liggen minimaal 1 week uit elkaar. Het eerste
te maaien perceel wordt een week later gemaaid dan gangbaar beheerde percelen. De
te maaien percelen moeten goed verspreid over het gebied liggen.
“Kuikenland”
Grasland met gras van 15-20 cm lengte in de periode dat er Gruttokuikens zijn. Het
is een veilig voedselgebied voor gruttoparen en hun jongen. Gras langer dan 30 cm is
niet meer geschikt als kuikenland. Bij een lengte tussen 20 en 30 cm is grasland alleen
geschikt wanneer het een open structuur heeft. Het grasland mag niet droog, extreem
mineraalarm of zuur zijn omdat er dan te weinig prooien (insecten, wormen, spinnen,
etc.) voorkomen.
Ook intensief gebruikt grasland kan kuikenland zijn. Twee tot drie weken na de
eerste snede is gras van gangbaar beheerde percelen ongeveer 15-20 cm lang en dus
in principe ook kuikenland. Uit onderzoek blijkt echter dat hergroei minder
aantrekkelijk is dan lang gras door uitgestelde maaidatum.

Manipulaties percelen
“Splits perceel”
Druk op deze knop en selecteer het perceel dat gesplitst moet worden. Teken
vervolgens een lijn waarlangs het perceel in twee delen moet worden ‘geknipt’. De
lijn moet op de rand van een perceel beginnen en ook op een rand eindigen. De lijn
hoeft niet recht te zijn! Zoom ver genoeg in en gebruik eventueel het meetlint om op
te meten waar het perceel moet worden opgeknipt. Opgeknipte percelen komen op
de laag met getekende percelen. Percelen op deze laag zijn herkenbaar aan de blauwe
grenslijn.
“Teken perceel”
Vrijwel alle topografische percelen zijn opgenomen in het systeem. Mochten er
percelen ontbreken of is het nodig om binnen een perceel een ‘eiland’ te creëren,
teken dan een nieuw perceel. Volg bij het tekenen de aanwijzingen links op het
scherm. Na het tekenen kan een maatregel aan het perceel worden toegekend. Het
nieuwe perceel komt op de laag met getekende percelen. Percelen op deze laag zijn
herkenbaar aan de blauwe grenslijn.

Beheerdoelstelling, berekening effecten
”Gewenste gruttodichtheid”
Vul hier het beoogde aantal gruttoparen per 100 ha in. Het mozaïekmodel heeft dit
getal nodig om te berekenen hoeveel kuikenland er nodig is. Het ligt voor de hand
geen lagere gruttodichtheid te wensen dan al aanwezig in het gebied.
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“Analyse”
Berekent hoe effectief het geplande beheer naar verwachting zal zijn. Er worden
diverse berekeningen uitgevoerd om dit te bepalen. Het resultaat van de
berekeningen verschijnt zowel in de kaart, als hieronder achter ‘effectiviteit’. De
kaartlaag ‘effectiviteit beheer’ laat zien waar het beheer effectief is en waar niet. De
laag wordt na de berekening automatisch zichtbaar gemaakt. Achter ‘effectiviteit’
komt in procenten te staan in welke mate de gewenste gruttodichtheid wordt gehaald.
Het beheer is alleen effectief als achter ‘effectiviteit’ minimaal 100% staat èn op de
kaartlaag ‘effectiviteit beheer’ alle percelen met beheer groen gekleurd zijn.
Het model gaat uit van een gelijkmatige verdeling van grutto’s over het gebied. Zijn
er grote verschillen in dichtheden, dan is het beter om deelgebieden te analyseren
waarbinnen de verspreiding min of meer regelmatig is. Het analyseren van
deelgebieden is nog niet operationeel.
“Berekening”
De berekening van de effectiviteit wordt in een aantal stappen uitgevoerd. Eerst
wordt de gewenste gruttodichtheid vermenigvuldigd met de totale oppervlakte van
de percelen waarop beheer is gepland. Ook de percelen met alleen nestbescherming
tellen mee. Dit levert het aantal beoogde gruttoparen voor het hele gebied op.
Aangezien één enkel gruttopaar met kuikens één hectare kuikenland nodig heeft weet
het model dan ook hoeveel kuikenland er in het gebied aanwezig moet zijn.
Niet al het kuikenland in het gebied telt automatisch mee. Op het moment dat een
maatregel wordt uitgevoerd op een perceel, moeten de kuikens kunnen uitwijken
naar naburig kuikenland. Is er geen kuikenland binnen de maximale afstand die
gruttokuikens kunnen afleggen, dan is het beheer op het betreffende perceel niet
effectief.
Hoe verder het seizoen is gevorderd, des te groter de gruttokuikens gemiddeld zijn
en des te groter de afstanden die ze kunnen afleggen. Daarom wordt er gerekend met
drie periodes . Hoe later in het jaar, des te groter de invloedsfeer rond kuikenland. In
elke periode moet een beheerd perceel binnen de invloedsfeer van kuikenland liggen.
De beschikbare hoeveelheid kuikenland in een gebied is niet alleen een kwestie van
bereikbaarheid en oppervlakte. Afhankelijk van het beheer en de periode kan een
perceel kuikenland meer of minder kuikens herbergen. Daarom wordt de oppervlakte
van het perceel vermenigvuldigd met een gewicht . Daarna worden per periode alle
gewogen oppervlaktes opgeteld. De periode met de kleinste gewogen
oppervlaktesom is bepalend en daarmee een maat voor het al dan niet behalen van
het gewenste aantal gruttoparen.
“Effectiviteit”
Dit getal geeft, in fractie weer of de gewenste Gruttodichtheid wordt gehaald. Onder
de 1,00 is er te weinig (bereikbaar) kuikenland t.o.v. de opgegeven doelstelling, boven
de 1,00 meer dan voldoende. In beide gevallen is er ruimte voor optimalisatie.
Nagegaan kan worden of met een andere ruimtelijke verdeling een hogere
effectiviteit kan worden gerealiseerd. In beginsel is een effectiviteit van groter dan
1,00 niet nodig. Echter, hoe meer kuikenland, hoe groter de kans dat kuikens
overleven en hoe groter de kans dat de gruttopopulatie duurzaam in stand blijft.
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Het is mogelijk dat hier 100% of meer staat terwijl (grote) delen van de kaartlaag
‘effectiviteit beheer’ rood zijn gekleurd. In dat geval wordt het beoogde aantal
gruttoparen wel gehaald, maar liggen er beheersmaatregelen op plaatsen waar ze geen
effect hebben. Het is ook mogelijk dat de hele kaart groen kleurt, maar de effectiviteit
niet op 100% komt. In dat geval moet er een grotere oppervlakte in beheer worden
genomen.

Basis voor de berekening van effectiviteit
“Gewicht kuikenland”
Niet elke ha kuikenland weegt even zwaar bij de berekening van de beschikbare
oppervlakte. Hoe zwaarder de beheersmaatregel op een perceel, des te groter het
gewicht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in lang kruidenrijk gras meer grutto's met
kuikens per ha terecht kunnen. Een perceel heeft alleen een gewicht als kuikenland
als er werkelijk lang gras aanwezig is. Mede daarom is het seizoen opgedeeld in drie
periodes: eerste helft mei, tweede helft mei, juni. Wanneer een perceel maar
gedurende de helft van de periode uit lang gras bestaat wordt het gewicht gehalveerd.
Zie voor de gewichten per beheersvorm tabel Gewichten Kuikenland.
“Tabel Gewichten Kuikenland”
Gewichten kuikenland per periode
Periode 1
Periode 2
Periode 3
1 mei -15 mei
16 mei - 31 mei
1 juni en later
Nr.
01
02

Beheervorm
Nestbescherming
Zomerstalvoedering

10
11

Licht beheer
Plasdras 15 april
Plasdras 15 mei

12
13
14
15
16
17

Maaitrap I
Maaitrap II
23 mei of maaitrap III
I met vluchtheuvels
II met vluchtheuvels
III met vluchtheuvels

20
21
22
23
24

Zwaar beheer
1 juni
1 juni met vluchtheuvels
8 juni
15 juni, na voorweide
22 juni, na voorweide

30
31

Zeer zwaar beheer
15 juni
22 juni
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0
0,25

0
0,25

0
0,25

0
0

1
0

0
1

0,5
1
1
0,6
1
1

0
0
0,5
0,1
0,1
0,6

0,67
0,67
0,33
0,67
0,67
0,4

1
1
1
0,5
0,25

1
1
1
1
0,5

0
0,1
0,33
0,67
1

1
1

1,5
1,5

1,5
2
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40
41
42

Reservaatbeheer
Niet optimaal grasland
Optimaal grasland
Standweide

99

Geen beheer

1
1
1

1
1,5
1,3

0
2
1,5

“Periodes”
Het gruttoseizoen wordt opgedeeld in drie periodes. Dit heeft o.a. te maken met de
gemiddelde leeftijdsfase waarin de kuikens zich bevinden en de afstanden die ze
kunnen afleggen. De eerste periode loopt van 1 t/m 15 mei, de tweede van 16 mei
t/m 31 mei en de derde begint op 1 juni en loopt tot het eind van het seizoen. De
bijbehorende afstanden die gruttokuikens gemiddeld kunnen afleggen zijn resp. 227,
385 en 500 m.

Voorzieningen ten behoeve van monitoren en vastlegging ingevoerd beheer
“Waarnemingen“
Met behulp van deze knop kunnen waarnemingen van weidevogels worden
ingevoerd. Maak een vogelsoort actief door erop te klikken. De achtergrond van de
vogelsoort wordt wit. Voer daarna de waarneming in door op de juiste plek in het
perceel te klikken. Voer slechts één waarneming per paar in. Als bijvoorbeeld een
nest wordt gevonden, verwijder dan de eventueel eerder ingevoerde waarneming van
het bijbehorende paar en voer de nestlocatie in. Zoom ver genoeg in en gebruik
eventueel het meetlint om de plaats te bepalen.
Waarnemingen kunnen niet worden verplaatst! Verwijder met de knop Waarneming
verwijderen een verkeerd geplaatste waarneming en voer op de juiste plek een nieuwe
in.
“Waarneming verwijderen”
Druk op deze knop om vervolgens een (aantal) waarneming(en) te verwijderen.
Staan er veel waarnemingen dicht bij elkaar, zoom dan ver genoeg in om gemakkelijk
de juiste te selecteren. Waarnemingen kunnen niet worden verschoven. Verwijder
een verkeerd geplaatste waarneming en voer op de juiste plek een nieuwe in.
“Wijzigingen opslaan”
Voordat het Grutto-mozaïekmodel wordt verlaten moeten de gewijzigde gegevens
worden opgeslagen. Dat kan met deze knop. Het is ook verstandig om tussentijds
regelmatig de wijzigingen op te slaan, voor het geval er iets mis gaat met de
verbinding. Mocht worden vergeten de wijzigingen op te slaan, dan wordt er om
gevraagd op het moment dat de applicatie wordt afgesloten.
“Kaart opslaan”
Hiermee kan de detailkaart worden opgeslagen als Pdf-bestand. Deze kan buiten het
Grutto-mozaïekmodel worden geopend en uitgeprint of naar anderen worden
gemaild.
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“Stoppen”
Hiermee wordt het Grutto-mozaïekmodel verlaten. Hebben er nog wijzigingen
plaatsgevonden sinds de laatste keer dat de gegevens zijn opgeslagen, dan wordt
daarvoor gewaarschuwd en kunnen veranderingen alsnog worden vastgelegd.

Oproepen kaartbeelden en additionele informatie
“Detailkaart”
De detailkaart toont (een deel) van het werkgebied van de agrarische natuurvereniging. Gebruik het menu ‘navigatie’ om in- of uit te zoomen. Vanaf een schaal
van 1:10.000 kunnen percelen worden geselecteerd voor het toekennen van
maatregelen.
De knoppen met de zwarte driehoekjes aan de zijdes van de detailkaart kunnen
worden gebruikt om de kaart te verschuiven.
In het menu ‘kaartlagen’ staan de lagen die zichtbaar gemaakt kunnen worden op de
detailkaart. Sommige lagen worden automatisch zichtbaar of onzichtbaar gemaakt
afhankelijk van de taak die wordt uitgevoerd.
“Navigatie”
Hieronder staan knoppen waarmee op de detailkaart kan worden genavigeerd.
“Zoom totaal”
Met deze knop wordt uitgezoomd naar de begrenzing van het totale werkgebied.
“Zoom in”
Met deze knop wordt volgens een standaard waarde ingezoomd op de detailkaart.
“Zoom uit”
Met deze knop wordt volgens een standaard waarde uitgezoomd op de detailkaart.
“Meetlint”
Hiermee kunnen afstanden op de detailkaart worden gemeten. Erg handig om
bijvoorbeeld op te meten waar een perceel moet worden opgeknipt of een
waarneming moet worden ingevoerd. Klik op de kaart waar de meting moet
beginnen en verplaats de muis. Elke volgende klik op de kaart levert een afstand op
tot het vorige punt. Dubbelklik om opnieuw te beginnen met meten. Hoe verder is
ingezoomd, des te nauwkeuriger kan een punt worden aangegeven en des te
nauwkeuriger is dus de meting.
“Schaal”
Voer hier een kaartschaal in voor de detailkaart. Beheersmaatregelen kunnen worden
toegekend vanaf een schaal 1:10.000.
“Kaartlagen”
Hieronder kunnen de kaartlagen worden geselecteerd die zichtbaar moeten zijn.
Afhankelijk van de taak die wordt uitgevoerd is het handig om bepaalde lagen
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zichtbaar te hebben en andere niet. Een aantal lagen wordt automatisch zichtbaar
gemaakt als voor een bepaalde taak wordt gekozen.
“Waarnemingen”
Op deze laag staan de diersoorten die in het gebied zijn waargenomen en ingevoerd.
Gebruik de ‘Waarnemingen’ om waargenomen soorten in te voeren.
“Effectiviteit beheer”
Op deze laag staat aangegeven op welke percelen het beheer effectief zal zijn op
grond van de nabijheid van voldoende bereikbaar kuikenland . Op de rode (delen
van) percelen is het beheer niet effectief, op de groene wel. Als er nog geen analyse
heeft plaatsgevonden is deze laag leeg. Als er beheersmaatregelen zijn aangepast sinds
de laatste analyse zijn de kleuren op deze laag niet rood en groen maar zwart en grijs.
Bij het bepalen van de effectiviteit wordt het seizoen opgesplitst in drie periodes .
Kuikens die op een perceel uit het ei komen moeten in elke periode terecht kunnen
op het perceel zelf of op kuikenland in de buurt. Is er niet in alle drie de periodes
kuikenland beschikbaar, dan is het beheer ter plekke niet effectief en dus rood op de
kaart.
“Invloedsferen”
Deze laag laat voor drie periodes zien of een perceel dienst doet als kuikenland .
Gebieden die in drie richtingen zijn gearceerd hebben in alle drie de periodes
kuikenland in de buurt.
Diverse maatregelen leveren (na verloop van tijd) geschikt kuikenland op. Kuikens
die in de omgeving uit het ei komen kunnen hiervan gebruik maken mits de afstand
die ze ervoor moeten afleggen niet te groot is en er geen barrières aanwezig zijn.
Grotere kuikens kunnen grotere afstanden afleggen. Voor de drie periodes gelden
resp. de volgende afstanden: 227, 385 en 500 meter.
“Getekende percelen”
Laag met percelen die door de gebruiker zijn getekend. Ook aan deze percelen
kunnen maatregelen worden toegekend. Alle percelen op deze laag zijn herkenbaar
aan de blauwe grenslijn.
“Beheermaatregelen”
Laag met percelen waaraan maatregelen zijn toegekend. Als de Maatregelen actief
wordt gemaakt, wordt deze laag automatisch zichtbaar.
“Topografische percelen”
Laag met percelen die geselecteerd kunnen worden om een maatregel aan toe te
kennen. Komt een perceel niet op deze laag voor of klopt de begrenzing niet, gebruik
dan de knoppen ‘splits perceel’ of ‘teken perceel’ bij de beheersmaatregelen om
percelen toe te voegen.
“Gruttogeschiktheid”
De Grutto-geschiktheidkaart geeft op basis van bodem, grondwater, kwel, opgaande
begroeiing en verstoring weer of een gebied geschikt is voor grutto's of niet. De laag
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is doorzichtig en dient als hulpmiddel bij de planning van het beheer. Hij speelt geen
rol bij de berekening van de effectiviteit. Het is de bedoeling dat percelen met een
uitgestelde maaidatum geheel, of in ieder geval voor het grootste deel, in geschikt
gebied liggen. Een ha nestbescherming mag ook meetellen als effectief beheer als het
buiten het geschikte gebied ligt omdat grutto's met kuikens soms percelen opzoeken
die ongeschikt zijn om in te broeden.
“Topografische ondergrond”
Laag met topografische informatie, bedoeld om te helpen bij de plaatsbepaling.
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