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Wat is een rustzone voor kritische weidevogelsoorten?


Een rustzone is een oppervlakte grasland (rand- of blokvormig) die als grasland met een rustperiode wordt beheerd ten behoeve van de grutto, wulp of tureluur.

Wat is het doel van een rustzone?



Door de aanleg van een rustzone neemt de kans op verstoring en predatie af. Hierdoor komen
meer nesten uit.
Een rustzone biedt jonge grutto’s, wulpen of tureluurs de gewenste dekking en foerageermogelijkheden. Hierdoor worden meer jongen vliegvlug.
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De zone kan uitsluitend worden aangelegd bij grondgebruikers die samenwerken met een door Brabants Landschap erkende weidevogelgroep;
De zone wordt uitsluitend aangelegd wanneer door weidevogelbeschermers is vastgesteld dat een
nest van een kritische weidevogelsoort aanwezig is. In overleg met de weidevogelgroep kunnen
naast grutto, wulp of tureluur, andere soorten tot de groep ‘kritische weidevogels’ behoren.

Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer









De zone bestaat uit grasland;
De zone wordt aangelegd om het nest. Indien dit niet mogelijk is wordt de zone binnen een straal van
200 meter van het nest aangelegd;
De zone ligt op een afstand van minimaal 50m vanaf gebouwen en hoog opgaande begroeiing;
De zone heeft een oppervlakte tussen 1.000m2 en 5.000m2 en is minimaal 12m breed;
Er is vanaf het moment dat een nest wordt aangetroffen continu een zone aanwezig voor de periode
van minimaal 4 weken. Als na deze periode nog jongen aanwezig zijn dan blijft de zone intact tot
tenminste het moment dat er geen jonge weidevogels meer aanwezig zijn.
De afwezigheid van jongen wordt alléén door de vrijwilliger vastgesteld.
Wanneer de rustzone aanwezig is worden hierin geen bewerkingen (inclusief beweiding) uitgevoerd.
Voorafgaand aan tussentijdse bewerkingen op het perceel waar de rustzone aanwezig is wordt altijd
contact opgenomen met de betreffende vrijwilliger.

Vergoeding
De vergoeding voor het pakket ‘Rustzone voor kritische weidevogelsoorten’ bedraagt € 518,-- per hectare.

