Hulp gezocht !
Sinds het najaar van 2015 maak ik, samen met Klaas de Mik, Joke Colijn en Joep Vermaat, deel uit
van het coördinatieteam Weidevogels van de NVWK.
Op de afsluitavond in oktober 2015 is het nodige verteld over de vernieuwde aanpak van de
weidevogelbescherming. Onderdeel daarvan is de intensieve samenwerking tussen het nieuw
opgerichte Agrarisch Collectief Krimpenerwaard (ACK) en onze NVWK.
Uit deze samenwerking vloeit voort dat de NVWK deel uitmaakt van de Schouwcommissie van het
ACK. Die Schouwcommissie moet toezicht houden op de contracten die met veehouders zijn
afgesproken voor het beschermen van weidevogels. Voor 80% zijn dat nog contracten voor
nestbescherming, maar in de komende jaren werken we aan meer contracten met uitgestelde
maaidatum en ander zwaar beheer.
Door deelname in de Schouwcommissie is het mogelijk dat de NVWK een rol speelt bij en inzicht
verkrijgt in de resultaten van de contracten, die met veehouders zijn afgesloten om de
weidevogelstand te handhaven, liever nog te laten groeien.
Recent ben ik voor de NVWK toegetreden tot die Schouwcommissie. In die commissie ben ik
verantwoordelijk voor de beoordeling van de resultaten:
• van de contracten die zijn afgesloten met betrekking tot Legselbeheer,
• van de contracten die zijn afgesloten voor Nestgelegenheid Zwarte Stern.
Voor Legselbeheer zijn door het ACK ca. 40 contracten afgesloten voor grasland en bouwland
(mais). De gang van zaken met betrekking tot deze contracten moeten worden gecontroleerd in
de tweede helft van april, vóór de eerste snede wordt gemaaid.
Graag doe ik hierbij een beroep op u voor hulp bij deze controle. Om de controle zo objectief
mogelijk te houden is het de bedoeling, dat de controle wordt verricht bij andere veehouders dan
waar u zelf daadwerkelijk nesten beschermt. Als uit elke groep weidewachters minimaal één
persoon deze controle doet bij een andere agrariër dan zijn/haar eigen boer, kunnen we samen
de Krimpenerwaard goed behappen. Ik lever u dan het/de controle-adres(sen) aan en zal de
betrokken agrariër(s) informeren over uw komst.
Voor de zaken die moeten worden beoordeeld/gecontroleerd is een controleformulier
ontwikkeld. De controle zelf en daarbij het invullen van het formulier betekent slechts circa 30
minuten werk per agrariër.
Als u ook de veldwaarnemingen wilt controleren dan kost dat wat meer tijd, maar kan ook extra
verstoring veroorzaken. Vanaf ‘het hek’ krijgt u aan de hand van gedragswaarnemingen vaak ook
al een goed beeld.
Wilt u mij laten weten of ik voor deze klus op uw hulp/medewerking mag rekenen, en wilt u me
dat zo spoedig mogelijk laten weten?
Mijn e-mailadres luidt: ariewilkooy@ziggo.nl.
U kunt me natuurlijk ook bellen voor een toelichting: 0182 352389.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!
Met vriendelijke groet,
Arie Kooy

