
Koeien in de polder zijn goed voor 
weidevogels. In hoofdlijn geeft beweiding 
meer structuur aan de vegetatie dan alleen 
maaien, met als gevolg een beter bodemleven. 
De mestvlaaien zorgen voor extra insecten en 
daarmee voedsel voor de pullen. In het najaar 
enigszins kapot gelopen zode zorgt in het 
voorjaar ook voor een variatie in grasgroei en 
geeft een soortenrijkere grasmat. 

De afgelopen decennia zien we een afname van 
rundvee in de polder. Dit komt onder meer door 
veranderende bedrijfsvoering, schaalgrootte,  
meer specialisatie en invloed van mestwetgeving.

WWW.COLLECTIEFVELUWE.NL

Beweiding in de 
weidevogelpolders

Relatie met weidevogelbeheer

http://WWW.COLLECTIEFVELUWE.NL


In 2021 is extra vergoeding voor beweiding mogelijk

Pakket Minimale tijdsduur In de periode Vergoeding € / ha
A 4 weken 1 april – 30juni 200

B 6 weken 1 april – 30 juni 300

C 8 weken 1 april – 30 juni 400

D 10 weken 1 april – 30 juni 500

E 4 weken 1 juli – 31 okt 100

F 6 weken 1 juli – 31 okt 150

G 8 weken 1 juli – 31 okt 200

H 10 weken 1 juli – 31 okt 250

* GVE = GrootVee-Eenheid. Zie onderstaande tabel.
 Omschrijving  GVE
 Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar 1,00
 Runderen vanaf 6 maanden maar niet ouder dan 2 jaar 0,60
 Runderen jonger dan 6 maanden 0,40

P    Er wordt onbeperkt (24 uur per dag) beweid met minimaal 1,5 GVE en maximaal  
4 GVE per ha* met uitsluitend rundvee over een aaneengesloten periode  
(zie hieronder).

P    De eventuele gevonden nesten worden beschermd door een schrikdraad, eventueel 
met stroom. 

P    Het pakket mag cumuleren met legselbeheer. Pakket E t/m H mogen ook cumuleren 
met de andere weidevogelpakketten.

P    Het pakket is uitsluitend toepasbaar in het leefgebied open grasland.

P    Het pakket wordt bij voorkeur afgesloten in het voorjaar in de nabijheid van plasdras 
en/of kruidenrijk weidevogelgrasland.

P    Maximaal € 2.500,= vergoeding per bedrijf

P    Locaties in overleg met de veldcoördinator, er is een beperkt budget.

P    Bijvoeren met ruwvoer is niet toegestaan.

P     De begindatum van de beweiding wordt vooraf gemeld aan de veldcoördinator 
en de einddatum van beweiding wordt binnen 7 dagen na afloop gemeld aan de 
veldcoördinator.

Collectief Veluwe biedt dit jaar een extra weidevogelbeweidingspakket aan met 
de volgende voorwaarden:

WWW.COLLECTIEFVELUWE.NL

Interesse? Neem voor 1 april contact op met uw veldcoördinator:
Cor Heidenrijk, Veluwe IJsselzoom, corheidenrijk@collectiefveluwe.nl, 06-55175892
Jan Willem Schoonhoven, Randmeerkust, janwillemschoonhoven@collectiefveluwe.nl, 06-36049177
Peter van de Veen, BAO, petervandeveen@collectiefveluwe.nl, 033-7630526
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