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waardendient geen subsidievefieend te
wordenvoor intensiveringvan het grondgebruik,of voorontwateringsendrainagewerken.Bij de uitvoervande EEG politiek
voorplattelandsontwikkeling
dientnatuurdie onderzoek en beleid met elkaar in verband
beschermingpriorireitte hebben,in plaats
brengen.Met nadrukwordtgestelddat de aanvan agrarischeproductie.
dachthier op de broedgebieden
gerichtis; be5. Wateronttrekking die grondwaterstandsschermingvandoortrek-en overwinteringsgedalingin weidevogelbieden
tot gevolgkan
biedenverdientapartde aandacht.
hebbendient niet toegestaante worden.
6. In veengebiedenmet extensieveveeteelt
Indienbeheerders
enbetrokkeninstellingenals
dient her "wise use"principe gehuldigdte
doelstellingenhebbenhetin standhoudenvan
worden,in plaatsvan op korte termijn lubroedbiotoop
voorsteltlopers
in vochtigegrascratieflijkendeintensievesystemendie tot
bodemvefiies leiden.
landen (weidevogels),zijn de volgendemaa7. In goedbeheerdvochtiggraslanddient bet
tregelenaan te bevelen:
beheerzo min mogelijk aan wijzigingen
onderhevigte zijn, omdat bij wisselend
1. Alle nog halfnatuurlijkevochtige grasbeheerdichtheiden productiviteitvan weilanden dienen beschermd te worden als redevogelsgeenoptimaalniveaukunnenbeservaat,of als anderszinsbeschermdgeOm deresultatenvanrecentonderzoektoegangelijk te makenvoorhet beleidten aanzienvan
beschermingvan graslandbiotopen,
heeft de
Workshop een set aanbevelingenopgesteld,

bied waar natuurbeheer
priorireitheeft.In
sommige gebieden zal effectief beheer
aileenmogelijk zijn na aankoopdoor na-

reiken.

8. In aile gebieden(binnenof buitenreservaten) waar natuurbeheerondersteundwordt,
dientovereenstemming
te bestaanover betuurbeherende instanties.
heersdoelstellingen
en wijze van beheer.
2. Ook buitenbeschermende
gebiedendienen
De beheersdoelstellingen
(omithologische
traditionele,extensievevormen van agraof andere)dienengespecificeerd
tezijn.Her
rische bedrijfsvoering gestimuleerd te
beheerdient gevolgdte worden(en moniworden. Dit houdt f'manciEle ondersteuntoringvanbeheerdientin de budgetste zijn
ing in vanveeteelt-en gemengdebedrijven
opgenomen),enerzijdsom effectiviteit te
toetsen,anderzijdsom bijstelingmogelijk
en de aanverwanteplattelandsgemeente maken.
shap,om intensiveringregente gaan,maar
9. In alle vochtige graslandgebiedenwaar
ook om te voorkomen dat de landbouw verweidevogelbeheer
plaatsvindt,dientde nalaten wordt.
drukte liggenopdewaterbeheersing.
Daar3. Terugkeervan intensievelandbouwnaar
bij dient met de volgenden aspectenreextensieveveeteelt- of gemengdebedrijkeninggehoudente worden:
yen dient door financiElesteunaangemoea) In de wintermagherwatertot hermaaiveld
digd te worden.Waar her beleid gerichtis
stijgen (plas-dras,plaatselijk ondergeloop het omzettenvan akkerbouwin ander
pen). In het voorjaarmoet de waterstand
grondgebruik,dient in gebiedenmet acdalenom de vogelsgelegenheidte gevente
tuele of potentiele natuurwaardenbenestelenenom agratischbeheermogelijkte
grazinggestimuleerd
te worden.
maken.De waterstandmoetechterhoogge4. In vochte graslandgebieden
met natuurnoegblijvenom voldoendegeschiktenatte
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beweid wordenen het vee pas later op de
voor vogels belangrijke lagere plaatsen

plekken voor voedselzoekende
vogels te
garanderen,in poelen, greppelsen slootkantenenop drassigeplaatsenop depercelen. (Dit beheersimuleerteen natuurlijke
waterstandscyclys.In studies in GrootBrittannie,Nederlanden Duitslandis gebleken dat de vereiste waterstanden

drie

komt. Gedurende twee maanden na de aan-

vangvan het broedseizoendientde inscharingsdichtheidniet hoger te zijn dan 2
dieren/ha.

d) Maaien voor hooi of kuilgras dient niet
plaatste vinden gedurendetwee maanden
na de aanvangvanhetbroedseizien(lokaal
vast te stellen).Maaien voor hooiwinning
leidtin veel gebiedentot geschikteblotopen
voor steltlopersen diversebroedvogelsen
wintergasten.
In dergelijkegebiedengeniet
hooiwining(op het geschiktetijdstip) de
voorkeurbovenkuilgraswinning.

maandengehandhaafd
diehente blijvenvanafde aanvangvanhetbroedseizoen.
Daarnakunnenzedesgewenst
verderomlaaggebrachtworden.)
b) Het gebruik van kunstmestdient in natte
graslanden
vermedente wordenen het gebruik van dierlijke meststoffendient strikt
gereguleerdte zijn. Herbiciden kunnen
e)
slechtsdan getolereerdworden als deze
specifiekgerichtzijn op soortendie de gezondheidvanveedaadwerkelijkbedreigen,
als er sprakeis van een wettelijkebestrij- f)
dingsplicht,of alshet natuurbeheersbelang

Helminthiciden en andere chemicalen die

defaunain koemestvernietigen,dienenniet
toegepastte worden.
Bij het onderhoudvan greppelsen sloten
diendekanteneenzodanigeglooiingte bedat vereist.
houden, dat ze bij oppervlakkigeoverc) Het broedsuccesvan weidevogelswordt
stroming geschikte voedselgebieden
sterk gereduceerddoor vertrapping van
opleveren voor weidevogels en watereierenenkuikensdoorvee,bij hogeinschavogels
ringsdichtheiden bij vroege inschafing g) Subsidiesaanboerenvoorhetextensiveren
(hetgeen mogelijk wordt gemaakt door
van de bedrijfsvoeringdienengebondente
kunstmesten doorbijvoedefing).In het alzijn aanbeheersvoorschriften
die op de logemeendientbeweidingachterwege
te blijkale omstandigheden
zijn afgestemd.
Deze
voorschriftendienente worden opgesteld
ven tot gemiddeld80% van de wijfjesvan
de laat broedendesoortenhun legsel gedoor vertegenwoordigers
van de offici•le
completeerdhebben (lokaal nader aan te
natuurbeschermingsinstanties
en het ministerie van Landbouw, in overleg met exgeven).Hoewel de aanwezigheidvan vee
het broedsucces
doetverminderen,zijn bepertsop het gebiedvan biotoopeisenvan
weidingenmaaiennoodzakelijkom de veWeidevogels.De Wader StudyGroupkan
getatiestrukmuren de voedselomstandigadviserenbij bet aanwijzenvan dergelijke
hedenvoordevogelsin standte houden.Inexperts.
dien het beheeruitsluitenduit beweiding 10.Er dientmeerondersteuning
te komenvoor
monitoringstudiesmet betrekkingtot de
bestaat,dient een minimum begrazingsdrukbepaaldte worden,aandehandvanop
kwaliteitvangraslandenweidevogelpopulaties, voor onderzoekgerichtop het bede regioen op graslandtype
toegespitst
onhoudhiervan,en voor activiteitengericht
derzoek. In veel gevallen zal een beweidingsschemakunnen worden opgesteld,
op het in bredekring verspreidenvan kennis hieromtrent.
waarbijdehogergelegenpercelenheteerst
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