
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF  
oktober 2018 NR. 17  

VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 
 

SLOTAVOND VRIJWILLIGERSGROEP BOEREN-

LANDVOGELS RIJN & GOUWE WIERICKE. 

Op 11 oktober 2018, 20.00 uur,  Dorpshuis de Kaag, 

Kaagplein 1, Reeuwijk.  (voor vrijwilligers en leden RGW)   

 

De weidevogels zijn vertrokken. Tijd voor een terugblik 

van het seizoen 2018. Wat viel op tijdens dit seizoen? 

Veel weidevogels? Hoe is het monitoren bevallen?  Wat 

wil je komend voorjaar nog “leren”. Welke excursies wil 

je nog eens doen? Ook zal er een overzicht van de  

cijfers en waarnemingen van de gebieden van het 

collectief  Rijn & Gouwe Wiericke zijn.  Als gastspreker 

hebben we iemand gekozen die meer kan vertellen over 

erfvogels. Kortom een interessante avond en we hopen u 

allen te zien. Zie ook: 

www.facebook.com/groups/BoerenlandvogelsRGW  
 

De werkgroep zoekt versterking om activiteiten voor de 

vrijwilligers te organiseren (melden bij Fien). 
 

Komende activiteit vrijwilligers boerenlandvogelgroep: 

excursie op 6 oktober naar burlende herten in het 

waterwingebied van Amsterdam: Opgeven en info  via: 

https://datumprikker.nl/paxyixw62qwck9fj 
 

* Nog even ter opfrissing: Boerenlandvogels Rijn- en 

Gouwe Wiericke is het nieuwe platform van alle 

weidevogelvrijwilligers  in het gebied van het Collectief 

Rijn- en Gouwe Wiericke. Dit omvat de werkgebieden 

van de ANV’s Weide- en Waterpracht, Lange Ruige 

Weide, De Parmey en De Wetering. We hopen hiermee 

vrijwilligers op een enthousiaste manier te helpen bij 

het vrijwilligerswerk, door o.a. het aanbieden van 

scholing, excursies, materialen, netwerken, gezelligheid 

etc. De werkgroep Boerenlandvogels RGW bestaat uit 

vrijwilligers vanuit de vier ANV’s (FV) 

 

RANDVOORWAARDEN GLB. 

Wilt u als landbouwer subsidie uit het 

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ontvangen? 

Dan moet u aan de randvoorwaarden van het GLB  

 

 

 

voldoen. De randvoorwaarden zijn artikelen van 

bestaande wetten en regelingen op het gebied van 

milieu, gezondheid, dierenwelzijn en goede landbouw- en 

milieucondities. Het zijn geen aanvullende  

voorwaarden, maar voorwaarden waaraan alle agrarische 

ondernemers zich al moeten houden. Voldoet u hier niet 

aan, dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. 
 

MELDEN PAKKETTEN. 

Om voor bepaalde pakketten uitbetaald te krijgen moet 

u de gedane werkzaamheden melden. Dat geldt voor het 

zoeken van nesten, onderhoud aan landschappelijke 

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. Ook de meldingsformulieren staan 

op deze site. Die formulieren kunt u zelf invullen en 

naar uw coördinator mailen. Als meldingen te laat 

binnenkomen kan dit leiden tot een lager subsidiebedrag 

voor het gehele collectief, die korting wordt aan de 

veroorzaker doorberekend. Afgelopen seizoen is 

gebleken dat de registratie van de zoekverplichting van 

het pakket  legselbeheer regelmatig ontbrak. Het 

invullen van een stalkaart, waarop de gevonden nesten 

of de zoekdatums  staan helpt hier al bij. Stalkaarten 

kunt u opvragen bij uw coördinator.  
 

NIEUWE PAKKETTEN VOOR 2019 

Vanaf 1-1-2018 zijn extra pakketten voorweiden met 

een kortere rustperiode nl. 4 of 5 weken  i.p.v. 6 weken 

dicht zetten, zodat makkelijker een mozaïek gecreëerd 

kan worden. Kijk eens of het u past of wellicht doet u 

dit al? Bent u geïnteresseerd neem dan z.s.m.  contact 

op met uw coördinator. Ook bij dit pakket is een toeslag 

ruige mest en mozaïek mogelijk. (zie voorwaarden)  
 

HET BESTUUR VAN RGW ZOEKT: 

-leden die een sloot van hoger waterpeil willen voorzien. 

(hoe en wat?.... zie het als een pilot) 

-geïnteresseerden  in onderwaterdrainage.  

-geïnteresseerden in bestuurlijke activiteiten binnen 

RGW (laat u eens vrijblijvend informeren) 

https://datumprikker.nl/paxyixw62qwck9fj
http://www.rijnengouwewiericke.nl/


 

 

 

LEGSELBEHEER 

Bij legselbeheer moet er aantoonbaar gezocht worden 

naar nesten (plattegrond met nesten/stalkaart & datum 

wanneer er gezocht is) en moeten deze nesten 

beschermd worden. (bij beweiding nestbeschermers 

plaatsen en bij maaien moeten nestenclaves 

gerealiseerd worden van minimaal 50 m2 met een straal 

van minimaal 3,5 m. per nest). 
 

CONTROLE  LANDSCHAPPELIJKE  ELEMENTEN. 

Dit jaar gaat, naast de controles van de NVWA, het 

collectief zelf ook steekproefsgewijs controleren op 

het onderhoud aan landschappelijke elementen. B.v. of 

de tussenkap heeft plaatsgevonden? De eisen en 

voorwaarden  vindt u op de site 

www.rijnengouwewiericke.nl. Heeft u vragen, neem dan 

gerust contact op met uw coördinator.  
 

BUFFERZONE……………… GEEN MEST, SLOOTVUIL EN 

BAGGER IN DE KANT 

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 
 

VERBETERPLAN, OPTIMALISATIEPLAN, ACTIEPLAN  

U heeft allemaal een contract voor het Agrarisch 

Natuurbeheer periode 2016-2021. Inzet in deze 

periode is om met de beheercontracten meer kwaliteit 

te bieden namelijk door  het meest passende contract 

aan te bieden en het op de juiste plaats neer te leggen. 

Dit lukt steeds beter. De achteruitgang van de 

boerenlandvogels is echter niet zomaar gestopt. Hoewel 

we vinden dat we in de huidige contractperiode al veel 

vorderingen hebben geboekt, vraagt de politiek op 

korte termijn meer inzet om het tij te keren. Hiervoor 

is landelijk en door de provincies recentelijk veel geld 

vrijgemaakt. Er ontstaat hierdoor een woud aan plannen 

met de mooiste namen zoals actieplan, verbeterplan, 

optimalisatieplan. We zullen u niet vermoeien door de 

verschillende tussen al die plannen toe te lichten.. Om 

zelf ook niet te verdwalen in allerlei plannen gaan we als  

 

collectief, in gezamenlijkheid met ander partijen, één 

visie met uitvoeringsagenda opstellen voor de komende 

10 jaar. Deze visie wordt de kapstok van alle plannen. 

We willen  toe naar kwalitatief sterkere 

weidevogelgebieden. Meest voor de hand liggend daarbij 

is dat we aansluiten bij wat we al hebben; namelijk 

kansrijke gebieden sterker maken, bijvoorbeeld door 

meer samenhang te zoeken met aangrenzende 

natuurgebieden. Voor u als ondernemer voelt het 

misschien soms bedreigend, maar biedt het toch vooral 

ook kansen. Betere weidevogelgebieden en meer 

biodiversiteit gaan hand in hand en dat sluit ook weer 

mooi aan bij bestaande ideeën binnen de  Duurzame 

Zuivelketen. Het geld dat vrijgemaakt is door de 

politiek kunnen we gebruiken om een uitvoeringsagenda 

ook haalbaar te maken. Naast extra beheer is er ruimte 

voor investeringen ten behoeve van de boerenlandvogels 

en biodiversiteit. Om een perceel optimaal te beheren is 

het bijvoorbeeld soms nodig om eerst 

inrichtingsmaatregelen te nemen en verstorende 

factoren op te heffen. Goede communicatie en 

voorlichting in het gebied is onontbeerlijk, en 

verzamelen van data hard nodig om wijzigingen in de 

stand van de boerenlandvogels te kunnen onderbouwen. 

Heeft u ideeën op dit gebied? Geeft u het dan 

alstublieft aan ons door.  Voor veel maatregelen ten 

behoeve van biodiversiteit en boerenlandvogels is geld 

beschikbaar en dat is hard nodig om plannen niet alleen 

plannen te laten zijn, maar ook daadwerkelijk uit te 

voeren.  Uiteindelijk zal dit alles leiden tot een meer 

natuurinclusieve landbouw waarmee we ook in de 

toekomst in  Nederland economisch verantwoord kunnen 

blijven boeren!  
  

Agenda: 

6 oktober excursie vrijwilligers  

11 oktober slotavond vrijwilligers  

9 maart 2019 startavond vrijwilligers 
 

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. 

 

mv 01-10-2018 
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