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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE 

 

CONTROLE NVWA 

Dit seizoen zijn er al veel controleurs van de NVWA op pad 

geweest om het beheer te controleren. Deze controles 

moeten uitgevoerd worden omdat met de vergoeding voor 

uw beheer Europees geld gemoeid is. Gelukkig gaat het 

meestal goed. Wordt een oppervlakte afgekeurd dan 

ontvangt het collectief RGW daar geen vergoeding voor.  

-Een met enig regelmaat voorkomende afkeuring is de 

afwezigheid van een plattegrond van uw percelen met 

daarop de zoekdatum(s) en/of nesten. Het pakket 

legselbeheer heeft de eis dat er gezocht moet worden 

naar nesten. Het kopie-controleformulier is ook akkoord.  

-Een ander reden van afkeuring is het verkeerd (te vroeg) 

maaien van percelen of delen daarvan.  

-Ook de plas dras locaties veroorzaken afkeuringen 

vanwege het ontbreken van voldoende oppervlakte.  

-Recent is er beheer afgekeurd waar verplicht beweid 

moet worden, maar waar geen vee (meer) aanwezig was. 

-Het niet naleven van rustperiodes levert ook afkeuringen 

op. Door een perceel (b.v. route naar volgend perceel) 

rijden wordt ook gezien als het verstoren van de rust. Hier 

kan vaak de oppervlakte aangepast worden.  

 

Raadpleeg s.v.p. tijdig uw coördinator indien u niet 

meer aan de eisen kunt voldoen., voordat RGW met 

afkeuringen geconfronteerd wordt. Tip: via mijn 

boerennatuur.nl kunt u altijd uw actuele beheer inzien. 

Heeft u geen inlogcode meer, vraag deze dan weer op bij 

info@rijnengouwewiericke.nl 

 

 

VERHOGING MOZAIEKTOESLAG 

Het bestuur van RGW heeft besloten om de vergoeding 

voor mozaiektoeslag m.i.v. 1-1-2019 te verhogen naar € 

250,- per ha. Mozaiektoeslag ontvangt u wanneer u 

bepaalde combinaties van pakketten afsluit. Informeer bij 

uw coördinator.  

 

€ 100,- BIJDRAGE VOOR GEBRUIK DRONE 

Het bestuur van RGW heeft besloten om het gebruik van 

een drone te stimuleren door eenmaal per jaar/per bedrijf 

€ 100,- bij te dragen. Heeft u gebruik gemaakt van een 

drone om nesten of broedparen in beeld te brengen, dan 

kunt u dit melden bij M. Vergeer: 

info@rijnengouwewiericke.nl of 0172-685459 o.v.v. het 

bedrijf dat u hiervoor heeft ingeschakeld.  

 

Toeslag Mozaïekbeheer 

Beschrijving 

De toeslag mozaïekbeheer is een vergoeding voor de extra kosten die op bedrijfsniveau gemaakt worden voor het 

plannen/inpassen en uitvoeren van het mozaïekbeheer.  

Beheereisen 

-  

Aanvullende beheervoorschriften 

-De toeslag wordt toegekend wanneer minimaal 10% van de gecontracteerde oppervlakte  weidevogelbeheer per deelnemer  

(zie overeenkomst/www.mijnboerennatuur.nl) bestaat uit minimaal 2 van hieronder genoemde pakketten.  

-De toeslag wordt alleen toegepast bij onderstaande pakketten, waarvan per pakket minimaal 1 ha is gerealiseerd excl. 

pakket 3. Als afzonderlijk pakket wordt gerekend: 

-pakket 1. :Grasland met rustperiode (alle varianten samen als 1 pakket, uitgezonderd pakketten 1 voorweiden). 

-pakket 1. :Grasland met rustperiode en voorweiden. 

-pakket 2  :Kuikenvelden (alle varianten samen als één pakket). 

-pakket 3  :Plas dras. 

-pakket 5  :Kruidenrijk grasland.  

-pakket 6  :Extensief beweid grasland.  

De toeslag wordt achteraf berekend. De vergoeding voor mozaiektoeslag is € 250,- per ha. m.i.v. 1-1-2019 voor 

gecontracteerde pakketten uit bovenstaande selectie. 

 

Op www.rijnengouwewiericke.nl vindt u  informatie over de 

pakketten agrarisch natuurbeheer bij RGW. De wijzigingen 

t.o.v. vorig jaar zijn in rood aangegeven.  
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EXCURSIE MARKER WADDEN 

Op 10 juni zijn 25 vrijwilligers van de vrijwilligersgroep 

Boerenlandvogels RGW naar de Marker Wadden geweest. 

De Marker Wadden is een nieuw aangelegd natuurgebied in 

het Markermeer. In 2016 is begonnen met het opspuiten 

van diverse eilandjes.  In Enkhuizen scheepte de groep in 

op de Schuttevaer, een verbouwd vrachtschip om zeilend 

richting de Marker Wadden te gaan. In het ruim werd 

ondertussen een presentatie gegeven van het ontstaan van 

de Marker Wadden en vooral over de snelle ontwikkeling 

van flora en fauna op de eilandjes. Op de Wadden leidden 

enkele gidsen de groep rond. De uitkijkpunten gaven 

verrassende beelden. Gids Debby vertelde dat zij elke 

week weer nieuwe soorten bloemen en dieren tegenkomt, 

vandaag zag zij de Koninginnepage (vlinder)  voor het 

eerst. Fascinerend hoe snel de eilandjes ontwikkelen. 

Vogels die de groep vrijwilligers  spotte waren o.a.: 

pleviertjes, dwergsterns, visdiefjes, tafeleenden, 

lepelaars, kluten, kopmeeuwen, geoorde futen, bergeenden, 

casarca’s (eend). 

  

 
 

PLAS DRAS POMPEN 

De afgelopen jaren zijn er op diverse locaties in het 

werkgebied van RGW plas dras pompen geplaatst. Dit 

beheer lijkt een positieve werking te hebben voor het 

aantrekken van weidevogels. Onze adviseur Arjan is ook 

benieuwd wat de uitwerking zal zijn als het slootwaterpeil 

in een (deel van) sloot tijdelijk omhoog wordt gezet.  Wie 

heeft een sloot (liefst  

in weidevogelgebied) die afgedamd is en waar als 

experiment het water tijdelijk omhoog mag. Graag een 

berichtje naar info@rijnengouwewiericke.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

  

BIJEENKOMST OVER KRUIDENRIJK GRASLAND 

Sinds kort is de website www.natuurlijkboeren.nl online. 

Met deze website maakt NMZH zich sterk voor 

natuurinclusieve landbouw. Op de site staan de verhalen 

van enthousiaste boeren, relevante rapporten en artikelen 

en een forum. In de komende maanden organiseren we ook 

diverse themabijeenkomsten op basis van kennisvragen uit 

het veld. 

U wordt uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst die 

NMZH samen met De Groene Motor organiseert op het 

bedrijf van Freek van Leeuwen. Het thema van deze 

bijeenkomst is: Kruidenrijk Grasland 

  

Datum:  2 juli 2019 

Tijd: inloop vanaf 19.30, start 20.00, einde 22.00 uur 

Locatie: Biologische Kaasboerderij de Vierhuizen 

  Geerweg 5, 2381 LT Zoeterwoude 

  
 

Na een welkomstwoord van gespreksleider Theo Vogelzang, 

zal Jan de Wit van het Louis Bolk Instituut een inleiding 

over Kruidenrijk Grasland geven. Daarna is er ruimte voor 

het stellen van vragen, het delen van praktijkervaringen en 

discussie. Wij hopen op je komst. Aanmelden kan via 

f.norbruis@milieufederatie.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@melkveehouderijdewit.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 (ELFRO). 
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