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Aanleiding 

Paranka Surminski uitte namens Namiro en Tony Bennion (lokale vlinderexpert) bij 

Natuurmonumenten (NM) bezorgdheid over het maaien in de Noordpolder van Ossendrecht 

(NvO). Dit zou ten koste van broedvogels en insecten kunnen gaan. Daarop heeft Robert 

Franzen (Coördinator Natuurbeheer NM regio West-Brabant) geïnteresseerden / bezorgden 

uitgenodigd om ter plaatse in het terrein een toelichting te geven.  

 

Veldbezoek 

Op donderdag 30 juli 2020 is de Zouteweg vanaf de hondenlosloopplek bezocht. Namens de 

VWG namen Jan Hogerwaard en Hidde Bult deel. Present waren ook Tony Bennion en 

Marten Geertsma (St. Bargerveen), die dit voorjaar broedvogels in de NvO inventariseerde. 

Namens NM waren Kees Akkermans, verantwoordelijk voor het maaien in West-Brabant, 

Robert, Mick de opvolger van Wilton de Dooij en een andere boswachter aanwezig.  

 

Kees Akkermans lichtte toe dat:  

1. Maaien noodzakelijk is om het natuurdoeltype bloemrijk hooiland dat NM nastreeft te 

bereiken en te onderhouden; 

2. Het waterpeil in de polder verlaagd moet worden om te kunnen maaien; 

3. Het stuwpeil op 29 juli 20 cm lager is gezet, maar het zal nog twee weken zal duren voor 

het maaien kan starten; 

4. Dat na het maaien het peil weer wordt verhoogd; 

5. Dat het Waterschap de Brabantse Delta verantwoordelijk is voor maaien van het riet langs 

de waterlopen in de polder; 

6. Dat NM bij voorkeur roterend wil maaien, d.w.z. dat stroken één (of twee) jaar niet worden 

gemaaid. Daardoor blijven plantenzaden en eieren, larven en poppen van ongewervelden 

gespaard en kunnen het volgende jaar als bronpopulaties fungeren. Dit is echter nog niet 

overal mogelijk omdat ongewenste planten als Witbol en Vossenstaart plaatselijk nog sterk 

overheersen  

 

Risico-afwegingen voor vogels 

1. Tijdens het veldbezoek waren er geen indicaties voor actieve nesten of donsjongen van 

weidevogels als Graspieper of Kievit.  

2. Van een enkele struweelvogel (Bosrietzanger, Kneu) waren nog jongen present. Maar, deze 

waren vlieg-vlug en kunnen uitwijken tijdens het maaien.  

3. Bovendien zal het maaien pas over een week zal starten.  

4. Tijdens het veldbezoek verzorgden Dodaarzen, Meerkoeten en Knobbelzwanen nog niet-

vlugge (dons) jongen in de laagte aan het einde van de Zouteweg. Deze kunnen uitwijken naar 

de hoofdsloot als het peil nog verder zakt. 

5. Een voordeel van roterend maaien is dat de overblijvende stroken dekking bieden aan 

eventuele nestvlieders als Fazant, Kwartel of rallen. 

 

Besluiten 

Dit was een nuttig veldbezoek. De consensus onder de vogelaars was dat het risico op het 

uitmaaien van weide- en andere vogels in de hooilanden vrijwel nihil was. Dit komt overeen 

met de ervaringen tijdens het maaien in augustus 2019. 
 


