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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

MELDEN GEVONDEN NESTEN.
Rond half februari zijn ze er gewoon weer: de
weidevogels. Met hun roep en buitelingen in de lucht
wordt het nieuwe weidevogelseizoen ingeluid. Om de
achteruitgang van de weidevogels te beperken is uw
hulp hard nodig. Wij geven u daarom graag een
vergoeding voor de gevonden nesten. Om in
aanmerking te komen voor die vergoeding heeft u een
overeenkomst afgesloten. De gevonden nesten worden
op eenzelfde wijze gecontroleerd als voorgaande
jaren, u meldt uw nesten bij: leden van ANV de Lange
Ruige Weide melden hun vondsten bij: Adrie v.d.
Hoeven 0348-501732, Fien Verbij (0172-589463/0627586051) voor ANV Weide en Waterpracht, bij
Frank Spruit ( 06-23786686) voor ANV de Parmey en
bij Bea van Vliet (06-51554945) voor ANV De
Wetering. Wanneer u maximaal wilt melden, is het
advies om rond half april uw 1e melding te doen. U
bent
verplicht
(Flora
&
Faunawet)
een
plattegrond/kaart met nestvondsten bij te houden.
VERGUNNING VRIJWILLIGERS.
Als u voor het zoeken van nesten een vrijwilliger
heeft dan moet deze vrijwilliger een ontheffing
(vergunning)
hebben
om
tijdens
het
weidevogelseizoen bij u in het land te lopen. Deze
vergunning
vindt
u
digitaal
op
www.rijnengouwewiericke.nl en moet u zelf verder
invullen. Als u vragen hierover heeft kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de vereniging Rijn
& Gouwe Wiericke 0172-685459.
CURSUS VOOR VRIJWILLIGERS.
Vanuit de vereniging is dit jaar een oproep gedaan
voor nieuwe vrijwilligers, de zgn. weidewachters. Een
tiental vrijwilligers hebben zich gemeld. Zij gaan op
cursus en kunnen de vereniging in de toekomst
behulpzaam zijn met b.v. de monitoring van
weidevogels. Voor meer informatie over de deze
cursus kunt contact opnemen met Yvonne Oostdam
0172-616998 of via info@rijnengouwewiericke.nl

EXTRA MAATREGELEN TIJDENS SEIZOEN.
Stel, u wilt maaien, maar u ziet dat er veel nesten of
kuikens op uw land zijn. Dan wilt u liever een strook
laten staan, zgn. kuikenveld. Hiervoor krijgt u naast
de beloning voor de nesten in de meeste gevallen een
vergoeding. In het provinciale Natuurbeheerplan (het
kader waarbinnen agrarisch natuurbeheer afgesloten
mag worden) staat dat minimaal 20% zwaar beheer
moet worden gerealiseerd b.v. late maaidatum of
kuikenveld. De precieze voorwaarden en eisen aan de
pakketten zijn aan u uitgereikt en vindt u op
www.rijnengouwewiericke.nl. Graag aandacht hiervoor.
PROGRAMMA LANDBOUW.
Onlangs ontving u een bericht over
de
subsidiemogelijkheden binnen Programma Landbouw.
Na een succesvolle informatiemiddag op 3 maart in
Haastrecht volgen op 6 en 25 april meer thema
specifieke bijeenkomsten. De subsidiemogelijkheden
hebben betrekking op de thema’s innovatie,
agrologistiek, structuurversterking en biodiversiteit.
Heeft u ideeën die wellicht binnen dit thema passen
laat u dan informeren over deze provinciale
subsidiemogelijkheden.
Voor
de
genoemde
bijeenkomsten volgt nog een uitnodiging.
RUIGE STALMEST.
Als u heeft ingeschreven voor het pakket ruige mest
heeft u onlangs (digitaal) een meldingsformulier
ontvangen. Het uitrijden van ruige stalmest is
toegestaan van 1 februari tot 1 september met
uitzondering van de verschillende rustperiodes.
Eenmalig mag, per beheereenheid, tussen de 10 en 20
ton
per
hectare
aangewend
worden.
Per
beheereenheid mag één melding per jaar gedaan
worden. U krijgt geen toeslag indien het uitrijden
niet of niet op tijd gemeld wordt. Wilt u binnen drie
dagen na uitrijden uw melding (digitaal) doorgeven
a.d.h.v. het meldingsformulier incl. een plattegrond
waarop u aantekent waar ruige mest is gestrooid.

Zowel
RVO
als
het
collectief
zullen
steekproefsgewijs controleren. Melden doet u bij uw
contactpersoon.

LET OP VOOR GECOMBINEERDE OPGAVE:
TEKEN NU AL UW PERCELEN EN SLOTEN IN OM
PROBLEMEN TE VOORKOMEN !!!
Sinds vorig jaar draait RVO met de vernieuwde
applicatie van mijn percelen, deze staat volledig los
van de gecombineerde Opgave. Hiermee kunt u het
hele jaar percelen intekenen, verwijderen of
aanpassen. Wijzigingen hebben hierbij een begin- of
einddatum.

Met name voor Agrarisch Natuurbeheer is het van
belang al voor de gecombineerde opgave al uw
percelen correct in 'Mijn percelen' te hebben staan.
Voor degenen die meedoen met Agrarisch Natuur en
Landschapsbeheer (ANLB) en zich aangemeld hebben
voor de blauwe dienst ecologisch slootschonen en
baggeren met de baggerpomp moet er nog meer
gebeuren.
Met uw contractgegevens zijn de sloten en percelen
ingetekend door het collectief, dit wordt echter niet
gelijk automatisch overgenomen in de Gecombineerde
Opgave. Om ervoor te zorgen dat de sloten met een
blauwe dienst in de gecombineerde opgave terecht
komen, dient u zelf deze sloten nog als nieuw perceel
toe te voegen. Idealiter doet u dit zo snel mogelijk,
maar in ieder geval voor 30 April (zie onderaan hoe u
een sloot toevoegt). Achteraf (tot 15 mei) kan het
Collectief zien of de intekeningen correct zijn, en kan
er een melding naar gebruikers waar fouten zijn
geconstateerd. U en het collectief kunnen echter
maar aanpassen tot uiterlijk 15 mei. Als echter
iedereen vlak voor 15 mei zijn gewijzigde percelen en
sloten gaat intekenen, is de tijd te kort om deze
controles te doen waardoor eventuele fouten niet
meer gewijzigd kunnen worden.
Daarnaast is het van belang dat u voor het begin van
de gecombineerde opgave uw percelen correct
intekent en controleert op door RVO geconstateerde
afwijkingen. In mijn percelen herkent u percelen met
een afwijking aan een geel uitroepteken. Controleer
of deze percelen correct zijn ingetekend (de
intekening kan ondanks de melding overigens wel
correct zijn, dan kunt u het zo laten) .
Deze controle is ook van belang omdat vanaf dit jaar
niet meer automatisch de door RVO geconstateerde
oppervlakte overgenomen wordt in de gecombineerde

opgave. Maar in plaats daarvan de bestaande
intekening. Eerder was dit niet het geval en werd de
door RVO geconstateerde oppervlakte overgenomen
en moest u zelf actief wijzigen als u het er niet mee
eens was. Nu is de werkwijze andersom (RVO neemt
opgegeven grootte over, ook als er geconstateerde
afwijkingen zijn). Daarom is zelf actief controleren
van percelen met een geconstateerde afwijking
belangrijk. Dit voorkomt discussie met RVO over de
opgegeven en geconstateerde oppervlakte. Bij
afwijkingen tussen de door u opgegeven en door RVO
geconstateerde oppervlakte neemt u een risico op
korting van de betalingsrechten.
RvO.nl heeft een handleiding gemaakt voor het
intekenen van percelen in “Mijn Dossier”. Vanaf pagina
5 kunt u zien hoe de deelnemer de regelingspercelen
van ANLb kan overnemen. De handleiding is via de
volgende link te raadplegen:
https://mijn.rvo.nl/documents/13225/43114/Overzic
ht+van+veranderingen+Mijn+percelen/22af38b78ff7-45bf-9c13-6ab993835b58
Ook is er door RvO.nl een aantal filmpjes gemaakt
hoe de deelnemer een perceel moet overnemen en hoe
de deelnemer een perceel uit ANLb kan overnemen:
- Een perceel overnemen
https://www.youtube.com/watch?v=pwApd9UOzC4
- Een perceel uit ANLb overnemen
https://www.youtube.com/watch?v=lCvc9K5do-Q
PLASDRAS POMPEN.
Het collectief bezit een aantal plasdraspompen. Deze
pompen worden ingezet op locaties waar percelen plas
dras zijn gecontracteerd. Een plas dras perceel heeft
een aantrekkende werking op weidevogels en biedt
volop voedsel.

LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN.
Heeft u het onderhoud van landschappelijke
elementen gecontracteerd dan geldt ook hiervoor dat
het gedane onderhoud gemeld moet worden bij uw
contactpersoon. Binnenkort ontvangt u ook hiervoor
het (digitale) meldingsformulier. Dit formulier graag
ingevuld en getekend retour (graag digitaal), voorzien
van een plattegrond waarop u aantekent welk
onderhoud gepleegd is, teneinde een evt. controle
door RVO plaats te kunnen laten vinden. Ook deze
melding graag binnen 3 dagen melden bij uw
contactpersoon.

BEWUST BOEREN IN GOUWE WIERICKE.
Een van de voorgangers van ons collectief, nl. de
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke, is
initiatiefnemer van het project ‘Bewust Boeren in
Gouwe Wiericke’. Een drietal studiegroepen zijn
samengesteld. Doel van dit project is om te kijken
waar nutriënten efficiënter benut kunnen worden.
Minder uit- of afspoeling nl. heeft een positieve
uitwerking op de waterkwaliteit en de biodiversiteit.
Bijgaand ontvangt u tevens de 1e nieuwsbrief van het
project ‘Bewust Boeren in Gouwe Wiericke.
ALGEMENE LEDENVERGADERING ANV’S.
Op 29 maart houden de ANV’s in het werkgebied van
de collectieven hun jaarvergadering. U ontvangt
daarvoor een uitnodiging van uw ANV. ANV Weide-&
waterpracht houdt met ANV De Lange Ruige Weide
haar jaarvergadering in De Brug in Reeuwijk. Spreker
is Sjaak Hoogendoorn. U kunt uw vragen over het
agrarisch natuurbeheer bij uw ANV kwijt.
CONTACTPERSONEN.
Voor ANV Weide en Waterpracht:
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051
mail Fien: f.verbij@planet.nl
Voor ANV de lange Ruige Weide:
Anton de Wit 0182-393426/06-29343406
mail Anton: anton@rijnengouwewiericke.nl
Voor ANV De Wetering:
Linda Mooijman 06-28193647
mail Linda: mooijman123@hotmail.com
Voor ANV De Parmey
Frank Spruit 06-23786686
mail Frank: frank-spruit@hotmail.com

AFGESLOTEN BEHEER.
Er zijn ca. 160 nieuwe contracten afgesloten.
Hieronder ziet u een overzicht (per 21-3-2016) van
het aantal hectares per pakket.
beheertype:
A01a
A01b
A01c
A01l
A01m
A02a
A02b
A03i
A04a
A05a
A05h
A06a
A06c
A07a
A13c.27.001
A13c.27.002

agrarisch natuurtypen
grasland met rustperiode 1 juni
grasland met rustperiode 8 juni
grasland met rustperiode 15 juni
grasland met rustperiode 1 mei-15 juni
grasland met rustperiode 8 mei-22 juni
kuikenvelden rustperiode 2 weken
kuikenvelden rustperiode 3 weken
plas-dras, greppelinundatie 3 weken tussen 15 mei-1 augustus
legselbeheer, nestbescherming op grasland of bouwland
kruidenrijk grasland 1 april-15 juni
kruidenrijk graslandrand
extensief beweid grasland, 1 april-15 juni, min. 1 tot max. 1,5 GVE
extensief beweid grasland, 1 april-15 juni, min. 1 tot max. 3 GVE
ruige mest rijland
botanisch waardevol grasland, 15 juni
botanisch waardevol grasland, geen maaibeperking

Beheertype: Landschapselementtypen
Code
Pakketgroep en beheerpakket
L12a
duurzaam slootbeheer, baggeren met de baggerpomp
L12b
duurzaam slootbeheer, ecologisch slootschonen
L12c
duurzaam slootbeheer, ecologisch slootschonen krabbescheer
L20b
hakhoutbeheer, jaarlijks beheer plus tussenkap
L26a
half- en hoogstamboomgaard
L27b
hakhoutbosje, vochtig en nat
L29a
bosje
Beheertype: VANLB Rijn & Gouwe Wiericke
Z.27.2f RGW kuikenveld hergroei 15 cm.
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