
 

Collectief Veluwe ‘protocol maaiwerkzaamheden’ (versie 1.5) 
 

Protocol maaiwerkzaamheden op grasland in weidevogelgebieden 

 

U heeft een ANLb weidevogelbeheerpakket, al dan niet met een rustperiode. Als in het voorjaar het gras geoogst 

wordt, willen we voorkomen dat er weidevogelnesten en of -pullen verloren gaan. 

U dient u zich daarom te houden aan het volgende protocol: 

 

1. Vooraf: Communiceren met weidevogelvrijwilliger of veldcoördinator collectief Veluwe 

Voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden heeft u, 48 uur van te voren, contact met de weidevogelvrijwilliger of 

veldcoördinator collectief Veluwe in uw gebied. Zij hebben dan de tijd om, al of niet gebruik makend van een 

drone, uw percelen te controleren op de aanwezigheid van weidevogelnesten en/of rondlopende kuikens. Nesten 

worden gemarkeerd. Bij aanwezigheid van kuikens worden er in overleg met de veldcoördinator collectief 

Veluwe afspraken gemaakt over (last minute beheer) maatregelen en al dan niet maaien. 

 

2. Vooraf: Maatregelen en/of lastminute beheer afspraken? 

Als vrijwilliger, veldcoördinator collectief Veluwe of agrariër zelf constateert dat er op het te maaien perceel 

weidevogels alarmeren, wijst dat op kuikens of nesten. De veldcoördinator collectief Veluwe, vrijwilliger en 

agrariër hebben contact met elkaar en bespreken te nemen maatregelen.  

Zo nodig maken veldcoördinator collectief Veluwe en agrariër last minute beheer afspraken. Waarbij de 

maaiwerkzaamheden dan in de vorm van stroken, een deel van het perceel of op het gehele perceel voor een 

bepaalde periode wordt uitgesteld.  

De veldcoördinator collectief Veluwe bevestigt per mail de gemaakte afspraken: De tijdsduur van het uitstel, de 

manier van uitstel (stroken, deel of gehele perceel niet maaien) en tarief van extra vergoeding.  

 

3. Geen last minute afspraken nodig, wel maaien? 

Als er geen last minute afspraken gemaakt zijn, maar er zijn wel een klein aantal nesten of kuikens aanwezig, 

moet tijdens maaien altijd rekening gehouden met de volgende maatregelen: 

- Zo veel mogelijk van binnen naar buiten maaien om kuikens niet in een steeds kleiner stuk hoog gras op 

te sluiten. Overleg bij twijfel hierover met de veldcoördinator collectief Veluwe; 

- Er wordt alleen bij daglicht gemaaid. In het donker, bij gevaar, “drukken” weidevogels en hun kuikens 

zich tegen de grond. Ze blijven dus zitten, worden niet gezien en mogelijk uitgemaaid; 

- Maximum maaisnelheid is 8 Km per uur 

- Gebruik van een wildredder wordt aanbevolen; 

- Bij aanwezigheid van kuikens: Een paar uur voorafgaand aan het maaien vlaggen plaatsen om kuikens 

naar andere percelen te verjagen. Let op: Er moet wel wind aanwezig zijn, immers de vlaggen moeten 

ritselen en geluid maken. Eventueel kan vrijwilliger tijdens maaien op de tractor meegenomen worden. 

Hij kan kuikens verjagen 

- Bij aanwezigheid van nesten: Rondom de nesten moet een enclave gras van minimaal 50 mtr2 (ongeveer 

7x7 meter) blijven staan. Bij het schudden mag er absoluut geen gras op het nest terecht komen!; 
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Meerdere 

nesten of 
kuikens?

48 uur voor maaien? 

contact met vrijwilliger, veldcoördinator of zelf beoordelen

Met veldcoördinator 

maatregelen of last minute 
beheer afspreken

Ja

Geen last 

minute, wel 
klein aantal 

kuikens?Nee

Geen last 

minute, wel 
klein aantal 

nesten?

Een paar uur voor maaien: Vlaggen 

plaatsen

Tijdens maaien: Zoveel mogelijk 

van binnen naar buiten maaien

Afgesproken 

maaidatum in 
zicht?

Ja

Ja

Nee

Minimaal 50 mtr2 (7x7 meter) 

rondom nest niet maaien

Nooit in het donker maaien!

Ja

Nooit in donker maaien!

Maximum maaisnelheid: 8 Km p/u

Geen last 

minute, wel 
klein aantal 

kuikens en 
nesten?

Nee

De avond voor maaien: Overleg 

met vrijwilliger of veldcoördinator 
over het plaatsen van vlaggen

Tijdens maaien: Zoveel mogelijk 

van binnen naar buiten maaien

Nooit in donker maaien!

Maximum maaisnelheid: 8 Km p/u

Minimaal 50 mtr2 (7x7 meter) 

rondom nest niet maaien

Ja

Tijdens maaien:hoeven geen 

maatregelen te worden genomen. 
Wel blijven opletten! Je werkt in 

een weidevogelgebied.Nee


