
 

 

6 Extensief beweid grasland 

Beheereisen  

-Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y  

met minimale a en maximale veebezetting  b 

(GVE/ha) (zie: pakketten) [8] 

Aanvullende beheervoorschriften  

-Pakket a en c: Rustperiode is van 1 april tot 15 juni 

-Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet 

gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, 

(her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze 

periode is het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.  

-Cumulatie met pakket 7 is toegestaan. 

Pakketten  

a) Beweiding verplicht van 1 mei-15 juni, 

minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha (€ 581,07) 

c) Beweiding verplicht van 1 mei-15 juni,      

 minimaal 1  en maximaal 3 GVE/ ha (€ 398,43) 
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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 
 

VERBETERPLAN 
Dankzij diverse activiteiten wordt aan de 

biodiversiteit steeds meer waarde gehecht. Terecht, 

want ondanks veel inspanningen gaat het met de 

biodiversiteit nog niet naar wens, met name wat 

betreft de populaties weidevogels. In de Tweede 

Kamer is een motie aangenomen waarin de regering 

gevraagd wordt met lands dekkende voorstellen te 

komen die gericht zijn op instandhouding en herstel 

van de weidevogelpopulaties. De Staatssecretaris 

heeft aangegeven dat de daling alleen gestopt kan 

worden met een samenhangende aanpak. Met het 

nieuwe stelsel ANLb (agrarisch natuur en 

landschapsbeheer) is een belangrijke stap gezet. Maar 

om het beoogde doel, namelijk de duurzame 

instandhouding van boerenlandvogelsoorten, te 

realiseren is een optimaliseringsslag van inrichting en 

beheer noodzakelijk.  

 
Door de provincie Zuid-Holland is in mei de 

voortgangsrapportage Agrarisch Natuurbeheer 2016 

inclusief het verbeterplan: “Brede aanpak 

weidevogels”, vastgesteld. In het verbeterplan wordt 

nader ingegaan op verbeteringen binnen het stelsel en 

buiten het stelsel. Om dat te kunnen bereiken is het 

noodzakelijk dat per collectief een plan van aanpak 

wordt opgesteld met concrete verbetermogelijkheden 

in goede samenwerking met relevante 

maatschappelijke partijen zoals de terrein beherende 

organisaties, de (weidevogel) vrijwilligersgroepen, 

waterschappen en de provincies. 

 

Ook het collectief Rijn en Gouwe Wiericke (RGW) gaat 

een verbeterplan maken. In overleg met de 

coördinatoren zijn enkele locaties uitgezocht waar 

beheer nog verder geoptimaliseerd kan worden. De 

betreffende deelnemers zullen uitgenodigd worden om 

te kijken welke verbeteringen inpasbaar zijn.  

 

PAKKET IN THE PICTURE 

Het pakket  extensief beweiden wordt niet veel 

afgesloten, toch is dit pakket best aantrekkelijk. U 

kunt tevens een toeslag krijgen voor het uitrijden van 

ruige mest en dit pakket telt mee voor mozaïektoeslag 

(zie pakketten, voorwaarden & eisen op: 

www.rijnengouwewiericke.nl of bel uw coördinator.  

 

 

UITBREIDING PAKKETTEN  VOORWEIDEN 

Er zijn nieuwe pakketten voorweiden in de maak. 

RGW bood u t.n.t. pakketten aan met een rustperiode 

van 6 weken. (pakket 1L en 1M). Er komen enkele 

pakketten aan met een kortere rustperiode om 

groeitrappen te creëren. b.v. voorweiden (niet maaien) 

tot 1 mei, rustperiode tot 1 juni of 8 juni. Indien u 

interesse heeft, meldt u zich bij uw coördinator. 

www.rijnengouwewiericke.nl%20


 

 

PLANKENKOORTS 

Afgelopen seizoen heeft Fien een plankenactie 

opgezet.  Om te voorkomen dat vrijwilligers geen  

nat pak halen bij de controles van nesten, waarbij zij 

via een plank over een sloot van perceel wisselden, was 

het mogelijk om een slechte plank tegen een 

vergoeding te vervangen.  Er zijn 40 nieuwe planken 

geplaatst, waarmee het budget voor deze actie op is. 

Fien bedankt voor deze actie! 
 

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.  Meldings-

formulieren staan op deze site. Die formulieren kunt u 

zelf invullen en naar uw coördinator mailen. 

 

MOZAIEKTOESLAG 

Conform het natuurbeheerplan van de provincie Zuid 

Holland moet minimaal 20% zwaar beheer gerealiseerd 

worden. Dit kunt u realiseren door b.v. late maaidatum, 

kuikenveld of extensief beweiden af te sluiten. Met  

diverse pakketten creëert u  een mozaïek. Voldoet u 

aan de juiste voorwaarden, dan kunt u hiermee in 

aanmerking komen voor de mozaiektoeslag van € 160,- 

per ha. (zie de site) 

 
 

 
 

INFORMATIEAVOND VRIJWILLIGERSGROEP RGW 

Voor vrijwilligers en boeren die zelf nesten zoeken 

organiseert de vrijwilligersgroep van RGW een avond 

om de resultaten en nieuwe ontwikkelingen met elkaar 

door te spreken. Deze avond wordt op 03-10-2017 

gehouden. 

  

OPROEP 

De vrijwilligersgroep zoekt iemand die gegevens van 

de monitoring wil verwerken in een (landelijk) systeem. 

Opgeven bij Fien. f.verbij@planet.nl 
 

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  

 

STALKAART 

Deelnemers die het pakket legselbeheer hebben 

afgesloten hebben een zoekverplichting op deze 

percelen. De gevonden nesten worden op een stalkaart 

bijgehouden voor een mogelijke NVWA-controle. 

 

 
Vereniging ANLB Rijn & Gouwe Wiericke, p.a. Meije 3, 

2411 PG  Bodegraven, tel: 0172-685459, KvK. 62444468 

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 15-08-2017 

TERMIJNEN OM TE MELDEN:

Ruige mest * Z.s.m. & max. binnen 14 kalenderdagen 

Snoeien, knotten of afzetten * Z.s.m. & max.binnen 14 kalenderdagen 

Maaien/schonen* Z.s.m. & max. binnen 14 kalenderdagen 

Baggerspuit* Z.s.m. & max. binnen 14 kalenderdagen 

Kuikenveld ** Uiterlijk 5 werkdagen vooraf 

inundatie greppel/plas-dras ** Uiterlijk 5 werkdagen vooraf 

nesten/legselbeheer** Z.s.m. & maximaal binnen 2 werkdagen 

Er is aan pakketten deze termijn verbonden om controle door 

collectief en/of NVWA mogelijk te maken. 

Meldingen na die termijnen kunnen boetes voor het collectief 

veroorzaken. 

Zie voor de voorwaarden wanneer u b.v. onderhoud pleegt de site 

www.rijnengouwewiericke.nl.

*= meldingsformulier staat op de site, dit kunt u zelf invullen en 

naar uw coördinator mailen. 

**= neem contact op met uw coördinator. 
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