
/ochem Sloothaak (voorgrond) en Jan van der Biezen (links) bij het plasdrasperceel. 	 Foto: studio van Assende►ft 
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Golfplaatperceel magneet voor weidevogels 
JASPER SCHEL 

MAREN-KESSEL - Hoog en droog en 
laag en nat. Deze combinatie op 
één perceel heeft een grote aan-
trekkingskracht op weidevogels. 
De plasdraspercelen met golfplaat-
structuur zijn al op zo'n 7o hectare 
in de Beerse Overlaet (Noord-Bra-
bant) aangelegd. 

`Dit is uniek in ons land. Deze 
golfplaatstructuur zorgt ervoor dat 
er én genoeg voedsel is doordat het 
water pieren de grond uit duwt, én 
dat vogels kunnen broeden op de 
drogere delen. We zien het aan-
tal -soorten vogels en broedparen 
enorm-groeien. Dit is echt zó'n suc-
ces. Wij willen niets anders meer.' 

jochem Sloothaak, coordinator 
soortenbescherming bij Brabants 
Landschap, komt superlatieven 
tekort voor deze nieuwe vorm van 
weidevogelbeheer. `Het moet heel 
gele lopen als dit geen vervolg krijgt.' 

In 2011 is het eerste plasdras-
perceel, de Marense Kooi in Maren-
Kessel, voorzien van de golfplaat-
structuur. Om het perceel is een 
grondwal aangelegd en zijn wind-
watermolentjes geplaatst. Ook is 
een diepe greppel rond het perceel 
gegraven om predatie tegen te gaan. 
Sindsdien is er intensief gemonitord 
door veel vrijwilligers. 

`De toename van broedparen 
van 5 naar 101 is echt enorm', zegt 
Sloothaak. `Dit zie je in geen enkel 
ander gebied in Nederland. Kijk 
alleen al naar de kievit. Landelijk 
is er een afname van 5 procent, 
terwijl we hier een grote stijging 
waarnemen en zien dat ze elk jaar  

terugkeren. Uit onze tellingen blijkt 
ook dat weidevogels er veel jongen 
groot brengen en dat er gedurende 
het jaar ruim honderd andere vogel-
soorten worden gespot.' 

Elk jaar wordt op 15 februari 
water op het perceel gezet. Op 15 
juni mag het water er weer af, legt  

Sloothaak uit. `De hogere delen 
mogen buiten die periode gemaaid 
en beweid worden.' 

De beheervergoeding voor de 

boeren loopt via het collectief Agra-
risch Natuurbeheer Oost-Brabant 
(ANB Oost-Brabant), waar de Beer-
se Overlaet onder valt. jan van der  

Biezen, bestuurslid van ANB Oost-
Brabant, is zeer te spreken over deze 
aanpak. 

`Op vijf verschillende plekken 
in de Beerse Overlaet gebeurt dit 
nu op deze manier', vertelt Van der 
Biezen. `Dat dit zo goed werkt is ook 
voor ons een eyeopener. Beter dan 
alle andere maatregelen ten behoe-
ve van weidevogels. Het lijkt me 
logisch dat dit navolging krijgt, ook 
in andere gebieden.' 

Er hangt wel een fors prijskaart-
je aan. De inrichting van een perceel 
van 20 hectare kost een ton. Sloot-
haak: `Dat is nu gefinancierd door 
de provincie Noord-Brabant, Bra-
bants Landschap en de Nationale 
Postcodeloterij. Dat is exclusief de 
beheervergoeding.' 

Aangezien de grond in agra-
risch gebruik blijft, mag de boer, op 
eigen, aan het eind van de contract-
periode het perceel weer egaliseren 
en bijvoorbeeld inzaaien met gras. 
`We gaan er niet van uit dat dit type 
weidevogelbeheer wegbezuinigd 
wordt. Dus zullen de percelen lang 
intact blijven en zal het de investe-
ring waard blijken te zijn.' 

Het inzaaien van een kruidenrijk 
mengsel aangrenzend aan de perce-
len moet de volgende stap worden. 
`Meer insecten dus ook meer voed-
sel voor weidevogels.' 
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