
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  
NR. 12  FEBRUARI 2018 

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 
 

DE 1e PLAS DRAS POMPEN ZIJN GEINSTALLEERD. 

Naar aanleiding van het optimalisatieplan voor 

boerenlandvogels worden in het gebied van RGW ca. 10 

nieuwe plas dras locaties ingericht. Half februari 

moeten de eerste pompen draaien. De pompen houden 

het land (tijdelijk) nat en drassig, dit vergroot het 

voedselaanbod voor de boerenlandvogels en de vogels 

zijn, met hun pootjes in het water, minder makkelijk 

te prederen. Ook benieuwd naar het effect van plas 

dras? 

 

MONITORING. 

Net als 2 voorgaande jaren monitort bureau Dnatuur 

(Arjan van Duijvenboden)  1/3 deel van het afgesloten 

beheer. Daarbij wordt gekeken naar het gedrag van de 

vogels. Dit geeft een goed beeld van de aanwezige 

broedparen. Het is wellicht een enkele keer handig als 

gebruik gemaakt mag worden van b.v. een kavelpad. 

Hopelijk heeft u daar geen bezwaar tegen. Indien u 

dat wel heeft kunt u contact opnemen met Mieke 

Vergeer info@rijnengouwewiericke 0172-685459. 

Arjan gaat vanaf april tot juni monitoren.  

 

PROJECT DE GROENE SPONS 

Vanuit waterschap HDSR is aangegeven dat  

Wateropgave (extra waterberging bij extreem veel 

neerslag) een item is dat binnen  waterschappen  

aandacht heeft. In een aantal open gesprekken met 

agrarische natuurverenigingen/collectieven is dit in 

mei 2016 aan de orde geweest. Vervolgens is hier 

verder over nagedacht en  is een projectvoorstel  

gedaan om een aantal concrete ideeën in pilot-vorm uit 

te gaan werken. Deze ideeën kunnen daarmee op 

haalbaarheid getoetst worden en naar de toekomst 

toe mogelijke als maatregel voor de Wateropgave 

ingezet gaan worden. Dit project helpt  als 

voorbereiding op de steeds grilliger wordende 

patronen in neerslag, met steeds meer neerslag in een 

heel korte periode. In Driebruggen en Papekop zijn 

locaties die in deze pilot onderzocht worden op 

haalbaarheid.  

 

 

GROTERE DEELNAME BLAUWE DIENSTEN 

Het aandeel blauwe diensten in ons collectief stijgt. 

Dat is een mooie ontwikkeling. Degenen die onlangs 

ingestapt zijn kunnen informatie inwinnen bij hun 

coördinatoren  of via de site 

www.rijnengouwewiericke.nl. Uitbetaling van blauwe 

diensten baggeren en ecologisch slootschonen vindt 

plaats nadat er een melding is gedaan van de 

werkzaamheden, maximaal binnen 14 dagen, liefst 

z.s.m. Meldingsformulieren staan op de site.  

 

HEEFT U ONLANGS LANDSCHAPPELIJKE 

ELEMENTEN GESNOEID? S.V.P. MELDEN BIJ UW 

COORDINATOR VOOR 15 MAART!!! 

 

BELANGRIJK …..Meldingstermijnen …..BELANGRIJK 

-Ruige mest*, Snoeien, knotten of afzetten*, 

maaien/schonen slootkant* & baggerspuit*: z.s.m.  & 

maximaal binnen 14 kalenderdagen. 

-Kuikenveld**: Uiterlijk 5 werkdagen achteraf 

Inundatie greppel/plas-dras**: Uiterlijk 5 werkdagen 

vooraf. 

-Nesten**: z.s.m. & maximaal binnen 2 werkdagen. 

 

*= meldingsformulier staat op de site. 

**= neem contact op met uw coördinator. 

 

 

GEWASCODE BIJ DE PAKKETTEN 

Op de site van RVO staat een bestand met  

gewascodes. De gewascodes moeten kloppen met 

hetgeen wordt verbouwd. Als beheer is ingetekend 

wat niet overeenkomt met de gewascode in mijn 

percelen, dan ontvangt RGW daar een melding van. 

Wilt u uw percelen  zonodig bijwerken?  

Veel voorkomende codes zijn: 

265 blijvend grasland 

259 mais 

2639 overig water 

2630 hakhoutbosje 

2628 hoogstamboomgaard 

 

 

 

http://www.rijnengouwewiericke.nl/


 

AANPASSEN MIJN PERCELEN 
Op mijn.rvo.nl onder het kopje ‘percelen registreren’ en dan 

‘het kopje ‘handleidingen en video’s’ 

(https://mijn.rvo.nl/percelen-registreren) staat alle 

informatie m.b.t. percelen. In de handleiding zijn ook 

schermprintjes opgenomen, zie bijvoorbeeld onderstaand 

schermprintje. Ook de YouTube-filmpjes zijn erg handig om 

te bekijken. 

 
 

MELDEN PAKKETTEN 

Om voor bepaalde pakketten uitbetaald te krijgen 

moet u de gedane werkzaamheden melden. Dat geldt 

voor het zoeken van nesten, onderhoud aan 

landschappelijk elementen, baggeren en ecologisch  

slootschonen. Op de site www.rijnengouwewiericke.nl 

staan de eisen en voorwaarden precies en zonodig ook 

de periodes waarin u onderhoud pleegt. Zonder die 

melding vindt geen uitbetaling plaats. Let op! voor het 

jaar 2018 kunt u pakket 20, 26, 27 en 29 slechts 

melden tot 14 maart! (meldingen in een volgende 

meldperiode in 2018 gelden voor het jaar 2019) 

Het verbod op snoeien van 15 maart tot en met 15 juli 

is een baseline voorwaarde. 

 

BUFFERZONES 

Bij bepaalde pakketten staat beschreven dat er geen 

bagger en mest in de kant mag liggen. Bij ecologisch 

slootschonen geldt dat ook voor slootvuil. Wilt u erop 

toezien dat werkzaamheden ook zo worden 

uitgevoerd? www.rijnengouwewiericke.nl 

 

 

RIDDER GERT V.D. HOEVEN 

Gert v.d. Hoeven heeft op 24 januari jl. de 

versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

opgespeld gekregen door Burgemeester Van der Kamp. 

Gert heeft zich decennia lang hard gemaakt voor het 

agrarisch natuurbeheer. Hij stond aan de bakermat 

van zowel de ANV Lange Ruige Weide als Rijn & Gouwe 

Wiericke. Recent is in Driebruggen een project met 

300 ha onderwaterdrainage van start gegaan. Gert 

heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naast zijn 

functies binnen agrarisch natuurbeheer heeft Gert 

nog tal andere functies bekleed.  Gert…bedankt!!! 

 

BETALINGEN AGRARISCH NATUURBEHEER. 

De vergoedingen voor uw bijdrage aan het agrarisch 

natuurbeheer worden rond 15 februari uitbetaald. 

Wilt u uw nota controleren en bij onjuistheden of 

twijfel contact opnemen met de penningmeester  

0172-651082 of peter@rijnengouwewiericke.nl. 

 

AGENDA 

15-2 streefdatum voor uitbetaling beheer. 

20-2 introductieavond nieuwe vrijwilligers. 

8-3 vrijwilligersavond (& leden) weidevogelbeheer. 

15-3 uiterlijk melden onderhoud landsch, element. 

3-4 ledenvergadering ANLB Rijn & Gouwe Wiericke. 

feb-mei beginnerscursus weidevogels monitoren 
 

 

CONTACTPERSONEN.  

ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl  

Fien Verbij 0172-589463/06-27586051  

 

ANV De Wetering: mooijman123@hotmail.com  

Linda van Niekerk 06-28193647  

 

ANV De Parmey: frank-spruit@hotmail.com 

Frank Spruit 06-23786686  

 

ANV de lange Ruige Weide: anton@rijnengouwewiericke.nl 

Anton de Wit 0182-393426/06-29343406  

 

 
 

VANLB Rijn & Gouwe Wiericke 

Meije 3,  2411 PG Bodegraven, 0172-685459,  

info@rijnengouwewiericke.nl,  www.rijnengouwewiericke.nl. 

 

Het agrarisch natuurbeheer wordt mede 

gefinancierd uit het Programma voor 

Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor 

Nederland (POP3). Het POP wordt deels 

gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds 

voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).  

 

mv 14-02-2018 
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