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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
START VAN HET WEIDEVOGELSEIZOEN.
Eerste kievitsei van 2018 bij de vereniging
Agrarische Natuur en Landschapsbeheer Rijn &
Gouwe Wiericke
Op 22 maart is in Hekendorp het eerste kievitsei
van dit jaar gevonden. Deze vondst is op 22 maart
gemeld bij het de Vereniging Agrarisch Natuur en
Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke
(www.rijnengouwewiericke.nl), het collectief. Het
ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het
een vers ei is. De vinder is Karel Vergeer van de
werkgroep Boerenlandvogels van het collectief en
hij heeft het ei gevonden bij de familie
Hoogendoorn. Met het vinden van dit kievitsei is
het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Vrijwilligers
van Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke kijken
ernaar uit om vanaf nu tot half juni het land in te
gaan om in samenwerking met agrariërs waar nodig
naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en
andere weidevogels te zoeken, zodat de boer ze
kan beschermen. Vrijwilligers helpen boeren niet
alleen bij het zoeken en beschermen van nesten,
maar ze zijn voor de boer ook de ogen in het veld
om te weten waar er later gemaaid moet worden
om zodoende het broedsucces van de weidevogels
te vergroten.
De werkgroep Boerenlandvogels Rijn & Gouwe
Wiericke organiseert ook dit seizoen diverse
bijeenkomsten en excursies voor de (nieuwe)
vrijwilligers.
In
februari
is
de
cursus
“Weidevogelwachter“ gestart, waar de vrijwilligers
alles leren over het gedrag van weidevogels en hoe
je de nesten kunt vinden. Bij deze cursus gaan de
vrijwilligers ook het veld in om het geleerde in de
praktijk te brengen. Daarna worden ze gekoppeld
aan ervaren vrijwilligers om zo het zoeken van
nesten onder de knie te krijgen. Tevens is er
plaats
voor
gezelligheid,
zo
worden
er

weidevogelcafé’s gehouden. Boeren en vrijwilligers
zijn welkom op deze avonden. Naast een korte
workshop is er gelegenheid om met elkaar
ervaringen uit te wisselen onder het genot van een
kopje
koffie.

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.
WAT IS RUIGE MEST?
Het antwoord van RVO:
Ruige mest is de dikke fractie van mest met
stro/hooi erin. Traditioneel is het gecomposteerde
(gerijpte) rundveemest uit de potstal/mestvaalt.
Hiervan is de positieve bijdrage voor weidevogels
vastgesteld. De dikke fractie kan ook uit een
mestscheider komen en duidelijk zichtbaar
vermengd zijn met stro/hooi. Ruige mest kan ook
van paarden, schapen of varkens zijn. Pluimveemest
is niet toegestaan.

KORTINGEN.
Zoals vaker benoemd in nieuwsbrieven wordt het
collectief gekort als er o.a. te laat meldingen
binnenkomen. Tot nu toe berekent het collectief
die meldingen niet door. Echter meldingen n.a.v.
een
sanctie voor cross-compliance moet het
collectief
100%
doorberekenen
aan
de
deelnemende agrariër. Gelukkig is dit laatste nog
niet voorgekomen.
STIMULERINGSREGELINGREGIONAAL
PARTNERSCHAP VOOR WATER EN BODEM.

De regeling geeft uitwerking aan de doelen van
HDSR voor waterkwaliteit en tegengaan
bodemdaling in de provincies Utrecht en ZuidHolland. HDSR stimuleert met deze regeling
op laagdrempelige wijze groepjes agrariërs om
gebiedsgericht éénmalige, bovenwettelijke
fysieke maatregelen te nemen die bijdragen
aan verbetering van de waterkwaliteit. Bij
voorstellen
voor
het
tegengaan
van
bodemdaling in specifieke veenweidegebieden
mag het één agrariër zijn. Dit is een aanvulling
op bestaande POP3 regelingen zoals voor
blauwe diensten, kennis, samenwerking en
grote investeringen. Bent u woonachtig in het

werkgebied van De Stichtse Rijnlanden en
heeft u een idee, neem dan gerust contact op
via info@rijnengouwewiericke.nl.
Meer
informatie
over
dit
project:
https://www.hdsr.nl/info_op_maat/agrariers/nieu
ws-0/kopie-start-inspraak/

PREDATIEPLAN.
Input voor het maken van een predatieplan kunt u
mailen naar: info@rijnengouwewiericke.nl.
AGENDA
3 april: Ledenvergadering Rijn & Gouwe Wiericke.
11 april: Weidevogelcafé. Aanvang 19.30 uur,
Achtermiddenweg 3,Aarlanderveen. (digitaal
invoeren via mobiele telefoon/tablet.)
7 april: deel 1 weidevogelcursus. 09.00-11.30 uur,
Wijkdijk 66, Reeuwijk. Inschrijven via:
vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl
21 april: deel 2 weidevogelcursus. 09.00-11.30 uur,
Wijkdijk 66, Reeuwijk. Inschrijven via:
vrijwilligers@rijnengouwewiericke.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

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 (ELFPO).
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