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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
Met het vinden van het landelijke 1e kievitsei op 9 maart en
op 10 maart in de provincie Zuid Holland is het vogelseizoen
2017 van start gegaan. Het bestuur en de coördinatoren
wensen u een goed seizoen toe.
LEGSELBEHEER.
Hieronder een aantal punten om weer onder uw aandacht te
brengen:
- Melden van de nesten z.s.m. uiterlijk binnen twee dagen.
- Op de percelen met legselbeheer wordt verplicht gezocht.
- Gevonden nesten worden beschermd en gevrijwaard van
alle landbouwkundige bewerkingen.
-Gevonden nesten zijn door u geregistreerd (bijv. stalkaart)
-Indien een perceel grasland wordt gemaaid of anderszins
bewerkt, blijft het gras met minimaal een straal van 3,5 m
om het nest staan. Voor Grutto en Tureluur gelden andere
voorschriften. Zie www.rijnengouwewiericke.nl.
FACTSHEETS BOERENLANDVOGELS
Via onderstaande link vindt u informatie van de Vogelbescherming over beweiding.
https://www.vogelbescherming.nl/
bescherming/wat-wij-doen/op-hetplatteland/weidevogels/onderzoek
-weidevogels.

De beheereisen en
beheervoorschriften die bij uw
beheerpakketten horen, staan
op www.rijnengouwewiericke.nl.

foto: vrijwilligster Trix met het 1e kievitsei in ZH.

BEHEERMONITORING WEIDEVOGELS
Om het beheer goed te kunnen inrichten zullen ook dit jaar
een deel van de percelen gemonitord worden. Deze
monitoring wordt net als vorig jaar uitgevoerd door Dnatuur
en enkele vrijwilligers. Hierdoor krijgen zij een beeld van
de aantallen broedparen van de belangrijkste weidevogels.
We gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen hebt.
PLANKEN.
Om het voor vrijwilligers makkelijker te maken om van het
ene perceel naar het andere perceel te lopen om uw nesten
te controleren is subsidie verkregen om planken aan te
schaffen voor over een sloot. Mist u zo’n plank, dan kunt u
zich melden bij Fien Verbij.

WIJZIGINGEN
Als het collectief en de deelnemer het niet eens zijn met de
AAN-begrenzing, kunnen het ANLb perceel
en het bedrijfsperceel ingetekend worden zoals zij denken
dat de percelen horen te liggen. Het collectief vraagt aan de
deelnemer om bij het intekenen van het bedrijfsperceel in
‘Mijn percelen’ van RVO.nl aan te geven dat hij het niet eens
is met de topografische grens. RVO.nl beoordeelt de situatie
en als de voorgestelde wijzigingen akkoord zijn, wordt de
AAN-laag aangepast. Op de site ‘mijn.rvo.nl’ staan
instructiefilmpjes. Deze zijn te vinden onder het kopje ‘wat
u registreert’ middels de link: https://mijn.rvo.nl/percelenregistreren. Bij uw gecombineerde opgave kunt u
signaleringen tegenkomen die aangeven dat de gewascode
niet overeenkomt met het afgesloten beheer.
Via
onderstaande link vindt u de juiste gewascode.
https://mijn.rvo.nl/agrarisch-natuur-en-landschapsbeheeranlb.
De coördinatoren zien ook vaak foutcodes die erop wijzen
dat niet alle beheereenheden zijn toegevoegd in mijn
percelen. Het gaat dan vooral om sloten (goed inzomen) en
landschappelijke elementen.
Wilt u wijzigingen van naam, kvk., beheer etc. doorgeven aan
de coördinatoren. Ook als beheer wordt overgenomen door
een ander moet dit door de coördinatoren verwerkt worden.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op 4 april 2017 is de algemene ledenvergadering gehouden.
Daar is afscheid genomen van Gert v.d. Hoeven
als
bestuurslid en heeft Cees Vroege zijn plaats in mogen
nemen. Gert heeft een grote bijdrage geleverd aan het
agrarisch natuurbeheer en aan diverse projecten in het
gebied. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange
inzet. In het tweede deel van de ALV heeft Alex Datema
een boeiende presentatie gehouden over zijn visie op het
agrarisch natuurbeheer/agrarische bedrijfsvoering. Hij
noemde de vertaalslag naar een natuur inclusieve landbouw
een kans voor de sector.
Op de algemene ledenvergadering is het voorstel voor
aanpassing van pakketten besproken. Deze voorwaarden
zullen aangepast worden. Na de ALV werd bekend dat er
landelijk enkele variaties van het pakket voorweiden aan de
lijst toegevoegd worden. Het gaat daarbij m.n om een
kortere periode van voorweiden (4 of 5 weken i.p.v. 6
weken). Misschien (v.a. 2018) interessant voor u? Ook is aan

het bestuur gevraagd of de weken kuikenveld voor 1 mei ook
uitbetaald worden indien en voor 1 mei al gemaaid/beweid is
en het zinvol is om dan kuikenveld af te sluiten. Het bestuur
heeft hier positief op geantwoord: nl ook de laatste week
van april zal uitbetaald worden. Het kuikenveld moet wel
minimaal tot 15 mei gehandhaafd blijven en zolang er
kuikens aanwezig zijn. Maait of beweidt u b.v. 10 april dan
moet het gras minimaal tot 15 mei blijven staan en krijgt u
in ieder geval 3 weken uitbetaald (voorheen uitbetaling vanaf
1 mei). Aanvraag voor kuikenveld via uw coördinator.
Om voor bepaalde pakketten uitbetaald te krijgen moet u de
gedane werkzaamheden melden. Dat geldt voor het zoeken
van nesten, ruige mest, onderhoud aan landschappelijk
elementen, baggeren en ecologisch slootschonen. Op de site
www.rijnengouwewiericke.nl staan de eisen en voorwaarden
en zonodig ook de periodes waarin u onderhoud pleegt.
Zonder die melding vindt geen uitbetaling plaats.
Helaas worden niet alle meldingen binnen de afgesproken
termijn gedaan. Hiervoor kan het collectief door RVO een
boete opgelegd worden. Meldt zo snel mogelijk na gedane

werkzaamheden, zodat uw coördinator de mogelijkheid
heeft
om
uw
melding
correct
te
verwerken.
www.rijnengouwewiericke.nl Op deze site vindt u ook de
meldingsformulieren.
MOZAIEKTOESLAG
Conform het natuurbeheerplan van de provincie Zuid Holland
moet minimaal 20% zwaar beheer gerealiseerd worden. Dit
kunt u realiseren door b.v. late maaidatum, kuikenveld of
extensief beweiden af te sluiten. Met diverse pakketten
creëert u een mozaïek. Voldoet u aan de juiste voorwaarden,
dan kunt u hiermee in aanmerking komen voor de
mozaiektoeslag. (zie de site)
UITBETALING LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN.
Voor het jaar 2016 bleek het technisch niet mogelijk om
uitsluitend meldingen van gepleegd onderhoud aan
landschappelijke
elementen
uit
te
betalen.
Alle
landschappelijk elementen zijn voor het beheerjaar 2016
uitbetaald.

TERMIJNEN OM TE MELDEN:
Activiteit/pakket

Termijn

Ruige mest *

Z.s.m. & maximaal binnen 14 kalenderdagen

Snoeien, knotten of afzetten *

Z.s.m. & maximaal binnen 14 kalenderdagen

Maaien/schonen*

Z.s.m. & maximaal binnen 14 kalenderdagen

Baggerspuit*

Z.s.m. & maximaal binnen 14 kalenderdagen

Kuikenveld **

Uiterlijk 5 werkdagen vooraf

inundatie greppel/plas-dras **

Uiterlijk 5 werkdagen vooraf

nesten/legselbeheer**

Z.s.m. & maximaal binnen 2 werkdagen

Er is aan pakketten een termijn verbonden om controle door collectief en/of NVWA mogelijk te maken.
Meldingen na die termijnen kunnen boetes voor het collectief veroorzaken.
*= meldingsformulier staat op de site, dit kunt u zelf invullen en naar uw coördinator mailen.
**= neem contact op met uw coördinator.
Voor nesten (pakket 4) heeft u 3x per seizoen de mogelijkheid om te melden met tussenpozen van 28 dagen. (leden van ANV de
Wetering worden gebeld). Indien u nesten heeft dient u te zorgen voor voldoende kuikenland (zie de voorwaarden). Zie voor alle
voorwaarden www.rijnengouwewiericke.nl Op deze site vindt u ook de meldingsformulieren. Meldingen doet u bij uw coördinator
of meldingsformulieren stuurt u op naar uw coördinator.

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

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).

VANLB Rijn & Gouwe Wiericke
Meije 3, 2411 PG Bodegraven, 0172-685459,
info@rijnengouwewiericke.nl, www.rijnengouwewiericke.nl.
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