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Dit voorjaar wordt een weidevogelmonitoring in
het werkgebied van het collectief uitgevoerd. Die
monitoring bestaat uit twee tellingen. Een eerste
telling in de 2e helft van april en een tweede
telling in de tweede helft van mei. Die tellingen
worden
door
voornamelijk
Arjan
van
Duijvenboden uitgevoerd in opdracht van het
collectief, Arjan krijgt hierbij hulp van Arnold
Meijer. Daarnaast voert Provincie Utrecht ook
een telling uit. Een medewerker van SOVON
(Stichting VOgelonderzoek Nederland) voert
deze telling in Utrecht uit. Uw medewerking om
Arjan, Arnold of Sovon op uw percelen toe te
laten wordt op prijs gesteld. (voor vragen
hierover kunt u contact opnemen met Mieke
0172-685459 of info@rijnengouwewiericke.nl.
Bij het afsluiten van uw contract zijn de bij de
pakketten behorende eisen en voorwaarden
uitgereikt. Bij pakket 20b (hakhoutbeheer) staat
helaas een onjuiste vergoeding vermeld. Op uw
contract staat wel de juiste vergoeding. De eisen
en voorwaarden
per pakket staan op
www.rijnengouwewiericke.nl.
Indien u aan weidevogelbescherming doet bent u
verplicht een stalkaart bij te houden met de
gevonden nesten. Heeft u al nesten opgegeven?
Heeft u behoefte aan een vrijwilliger? laat het
ons weten. (info@rijnengouwewiericke.nl)
Om het beheer zo correct mogelijk in te tekenen
is en real-time verbinding mogelijk met RVO. Om
de intekening te kunnen vergelijken met de
gegevens bij RVO is een machtiging nodig.
Meestal is dat in orde gemaakt. In een enkel
geval is een einddatum (vroeger dan 31-12-2021)
ingevoerd.
Wanneer
deze
einddatum
is
verstreken vervalt de machtiging en ontstaan

foutcodes in het systeem. Indien u een
einddatum invoert graag 31-12-21 of geen
einddatum invoeren. U kunt ten alle tijden een
machtiging intrekken.
Er is helaas verwarring ontstaan m.b.t. het
uitbetalen van nesten in percelen met late
maaidatum. De nesten in percelen met late
maaidatum worden niet uitbetaald. Mocht dit
voor u aanleiding geven tot vragen, dan kunt u
contact opnemen met uw coördinator.
Via onze vorige nieuwsbrief ontving u een
instructie hoe u percelen met agrarisch
natuurbeheer toevoegt aan ‘mijn percelen’. wij
adviseren hier tijdig mee aan de slag te gaan. zie
voor die nieuwsbrief: www.rijnengouwewiericke.nl
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
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