Startvergadering Weidevogels : nieuwe weidevogelgebieden
Ze zijn er eindelijk, de nieuwe weidevogelgebieden in Vlaanderen. Weliswaar is de
volledige Ijzervallei integraal geschrapt als gebied waar beheersovereenkomsten
rond weidevogels kunnen worden afgesloten, toch zijn er voor onze regio vele
nieuwe gebieden bijgekomen, waaronder het grote complex rond Lampernisse.
Voor de Ijzervallei betekent dit concreet dat er verwacht wordt dat enkele
honderden hectaren door Afdeling Natuur of Natuurpunt op middellange termijn
zullen worden aangekocht. Waar hiervoor de euro’s zullen worden gehaald is mij
een raadsel, maar het betekent ook dat nergens in die zo vogelrijke hooilanden van
de Ijzer er een overeenkomst voor uitstel van maaien tot 15 juni kan worden
afgesloten met een landbouwer ten behoeve bijvoorbeeld van onze grutto’s. Raar
maar waar !
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Vanaf 1 januari 2004 zal de Vlaamse LandMaatschappij (VLM) iedere landbouwer,
die in dergelijke weidevogelgebied woont, inlichten omtrent de mogelijkheid van
het afsluiten van weidevogelovereenkomsten. De landbouwer kan kiezen uit de
volgende pakketten. Vooreerst het pakket nestbescherming. Per nest dat door een
vrijwilliger wordt gevonden op z'n graasweide krijgen de landbouwer 25 EUR met
een maximum van 75 EUR/ha. Een ander pakket is het beperken van beweiden.
Hierbij verbindt de boer zich om tussen 1 april en 15 juni maar twee
grooteenheden vee per hectare op z'n weide te zetten. Hij kan ook het pakket
beweiden combineren met nestbescherming. Tenslotte, maar niet in het minst, heb
je het pakket uitstel van maaien. De boer verlaat z'n maaidatum tot 15 juni
waardoor bijvoorbeeld de grutto niet alleen ongestoord kan broeden maar ook z'n
jongen kan grootbrengen met de insecten uit het lange grasland. Tegen 15 juni
moeten ze vliegvlugge jongen hebben. Doordat dit pakket vooralsnog niet kan
gecombineerd worden met nestbescherming door vrijwilligers, werden deze

percelen door niemand opgevolgd. We hopen deze percelen te kunnen
inventariseren op de aanwezigheid van weidevogels, zoniet worden er grutto's over
het hoofd gezien.
Door de nieuwe weidevogelgebieden worden we geconfronteerd met een drietal
problemen, waarvoor we ten laatste op de startvergadering een oplossing moeten
vinden.
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In de Handzamevallei hebben we het afgelopen seizoen met een tiental
mensen gewerkt, waarvan een zestal niet direct in de omgeving wonen van
de Handzamevallei. Verschillende van deze mensen opteerden om dichter
bij huis percelen op te volgen. Welllicht zullen we moeten komen tot een
hergroepering van minder waardevolle percelen (waar de laatste jaren zelfs
geen kievit heeft gebroed) en waardevolle percelen. De eerste categorie
zou dan eerder een administratieve afhandeling krijgen.
In Veurne, Koksijde en Diksmuide zijn diverse, kleinere gebieden erbij
gekomen waar we nu nog niet weten of er landbouwers zullen intekenen op
beheersovereenkomsten. We proberen om voor deze gebieden dezelfde
mensen bereid te vinden als voor de bruine kiekendieven.
Tenslotte, hebben we het complex van Lampernisse, het grootste
aaneengesloten weidevogelgebied in Vlaanderen. Hier plant de VLM in 20042005 een waterpeilverhoging met financiële compensaties voor de
landbouwer. Wanneer dit gecombineerd wordt met beheersovereenkomsten
voor weidevogels, kan dit tot zeer mooie resultaten leiden. Maar, we moeten
als vrijwilliger klaar staan om de contracten van de landbouwers te kunnen
begeleiden. Het zou jammer zijn mocht er vanuit de landbouw positief en
massaal worden gereageerd op weidevogelovereenkomsten in Lampernisse
en er te weinig vrijwilligers zouden zijn om dit op te volgen. Daarom een
warme oproep aan iedereen om mee te werken aan het project.

Afspraak : donderdag 26 februari 2004 om 19 u 30 in zaal Zannekin te
Lampernisse
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