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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
WIJZIGING GEBRUIK PERCELEN.
Op 15 mei heeft u uw percelen opgegeven met de
gecombineerde opgave (G.O.). Als u na deze datum
een perceel in gebruik neemt, moet u dat opgeven bij
‘Mijn Percelen’. Degene die het perceel uit gebruik
geeft moet een einddatum invullen bij het
betreffende perceel. Als u een perceel op of na 1
november in gebruik neemt of uit gebruik geeft, dan is
het niet verplicht deze wijziging direct vast te leggen.
U mag hiermee ook wachten tot de volgende G.O. Het
is overigens wel aan te raden dit direct te doen.
Immers als de andere partij die wijziging wel
doorgeeft kunt u een melding van RVO ontvangen dat
het perceel bij twee relaties is geregistreerd. Zorg
wel dat u beiden dezelfde datum aanhoudt. Een juiste
registratie is van belang voor de meststoffenwet en
voor b.v. subsidieaanvragen agrarisch natuurbeheer.
Bron: Nieuwsbrief WEA Gouda juni 2016

ECOLOOG ARJAN.
Uit de evaluatie met ecoloog Arjan van Duyvenboden
kwam o.a. het advies om meer plas-dras gebiedjes te
creëren om zo de weidevogels naar het gebied te
trekken. Dat kan vrij rigoureus door een perceel onder
water te zetten, maar dat kan ook door b.v.
greppelinundatie voor enkele weken, of in het vroege
voorjaar. Het collectief bezit enkele pompen. Ook
merkte Arjan op dat veel late maaidatumpercelen te
zwaar zijn bemest. Pullen hebben daar niets aan en de
kans dat het gras ‘plat gaat’ is groot. Wellicht is het
slim om hier rekening mee te houden. Hetzelfde geldt
voor de last minute pakketten, vaak broeden vogels op
dezelfde percelen. Later bemesten heeft in ieder
geval voor de weidevogels een positief effect.
WEIDEVOGELSEIZOEN.
Hoewel nog niet helemaal afgelopen zit het grootste
deel van het weidevogelseizoen er al weer op. In dit
eerste seizoen ondervonden we over het algemeen
enthousiaste medewerking van u als deelnemer aan het
ANLb bv door mee te denken over verlengen van

maaidatumpercelen of last minutebeheer. Te zien hoe
de kuikens op deze manier daadwerkelijk meer kans
krijgen om groot te worden is voor menig deelnemer
een goede stimulans. Later in het jaar zullen de
resultaten bekend worden en dat zullen we uiteraard
met u delen. Heeft u echter vragen of opmerkingen
over uw pakketten of naar aanleiding hiervan dan
horen we het graag eerder. Wellicht dat we er voor
komend seizoen rekening mee kunnen houden.
BLAUWE DIENSTEN.
Dit jaar wordt voor het eerst ervaring opgedaan met
blauwe diensten. Het gaat dan om baggeren en/of
ecologisch slootschonen. De mogelijkheid bestaat om
meer van deze pakketten af te sluiten. Het collectief
kan daarvoor een extra aanvraag doen. Heeft u hierin
interesse, dan kunt u contact opnemen met uw
coördinator. De eisen en voorwaarden aan deze
pakketten
vindt
u
op
de
site
www.rijnengouwewiericke.nl onder de button ‘natuur en
landschapsbeheer’.
DUURZAAM SLOOTBEHEER.
Door het slootschonen/baggeren (spuit) met meer
ecologisch vriendelijk materiaal uit te voeren of zelfs
te faseren kan veel slootleven gespaard blijven.
Hierdoor zal de ecologische waarde versterkt worden.

Een verstandig beheer van sloten houdt
rekening met zowel watervoerend vermogen als
biodiversiteit en zelfreinigend vermogen

de gezamenlijke provincies om een meetnet voor
ANLb te ontwikkelen en uit te voeren in goed overleg
met de collectieven. Mocht iemand van RAVON zich
bij u melden om de monitoring te doen, dan zou het
fijn zijn als u daaraan uw medewerking verleent.

MEETNET AGRARISCH NATUUR- EN
LANDSCHAPSBEHEER (ANLb) Amfibieën en Vissen

Ga je ook mee het veld in?
Met het schepnet het platteland op! RAVON
ondersteunt
de
provincies
en
agrarische
natuurverenigingen bij de beleidsmonitoring van
amfibieën en vissen in het agrarisch cultuurlandschap.
Het doel is om te onderzoeken of agrarisch
natuurbeheer een positief effect heeft op soorten.
Daarvoor
worden
locaties
waar
agrarisch
natuurbeheer wordt uitgevoerd vergeleken met
locaties zonder agrarisch natuurbeheer.
De volgende doelsoorten staan centraal in deze
monitoring: heikikker, kamsalamander, rugstreeppad,
boomkikker, poelkikker, knoflookpad, bittervoorn,
kleine en grote modderkruiper en beekprik. Overige
soorten worden ook meegeteld en geregistreerd.
Om dit tot een succes te maken zijn vrijwilligers nodig
om te monitoren. Kom je ons helpen? Je kunt je
aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website
van RAVON.
Meer informatie over deze ANLb monitoring is te
vinden op de RAVON website,
http://www.ravon.nl/meetnetanlb of je kunt contact
opnemen via e-mail: anlb@ravon.nl
Het ANLb team van RAVON

Indien er in deze regio voldoende aanmeldingen zijn
voor vrijwilligers n.a.v. de oproep van RAVON, dan is
het mogelijk om een opleidingsdag/excursie te
organiseren.
Uit bovenstaande items kunt u inderdaad concluderen
dat in opdracht van de provincies de sloten gemonitord
gaan worden voor de beleidsmonitoring. Het doel van
de beleidsmonitoring is onderzoeken of agrarisch
natuurbeheer een positief effect heeft op soorten.
Daartoe vergelijken we situaties met ANLb-pakketten
met reguliere bedrijfsvoering. RAVON (Reptielen,
Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) is een
non-profit organisatie die ruim 1000 vrijwilligers als
achterban heeft die meehelpen met inventarisaties
van soorten. RAVON heeft een opdracht gekregen van

NVWA.
Dit seizoen zijn een aantal deelnemers gecontroleerd
door de NVWA op b.v. de aanwezigheid van een
stalkaart en is geïnformeerd of voldaan was aan de
zoekverplichting op de percelen legselbeheer. Volgend
jaar is de insteek van de NVWA om eerder op nesten
te controleren en dan met name de omvang van
nestenclaves nl. minimaal straal van 3,5 meter en
minimaal 50m2. Als enclaves daar niet aan voldoen,
wordt het hele perceel legselbeheer “bestraft”. Dat
wordt eerst met collectief besproken.
MONITORING BELEID EN BEHEER.
Voor
het
vernieuwde
agrarisch
natuur
en
landschapsbeheer zijn twee monitoringssystemen
opgezet. Eén voor beleidsmonitoring en één voor
beheermonitoring. Voor de beleidsmonitoring wordt de
ontwikkeling en verspreiding van dieren gemeten in
gebieden waar agrarisch natuurbeheer wordt
uitgevoerd en in gebieden waar dat niet gebeurt, en de
verschillen
daartussen.
De
provinciale
beleidsmonitoring wordt gebruikt om informatie te
geven hoe de vooruitgang is per soort in de
desbetreffende provincie. De collectieven voeren
beheermonitoring uit voor optimaal beheer in het veld.
De beheer- en beleidsmonitoring worden op elkaar
afgestemd voor een effectief en efficiënt agrarisch
natuur- en landschapsbeheer. Dat vraagt om nauwe
samenwerking
tussen
provincies,
collectieven,
waterschappen en vrijwilligers .bron: Bij12
30-06-2016 Mieke Vergeer
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