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VERHOGING MOZAIEKTOESLAG
Het bestuur van Rijn & Gouwe wiericke heeft
besloten om de vergoeding voor mozaiektoeslag
te verhogen naar € 250,- per ha. Dit geldt voor
het eerst voor het jaar 2019. Mozaiektoeslag
ontvangt u wanneer u bepaalde combinaties van
pakketten afsluit. Informeer bij uw coördinator
of u beheer aan kunt passen.
Heeft u bijvoorbeeld 1 ha. voorweiden, 2
hectare late maaidatum en 1 hectare last
minutebeheer, dan krijgt u door deze extra
werkzaamheden € 1000,-.

€ 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 voor 31-12-2019 melden bij M.
Vergeer: info@rijnengouwewiericke.nl of 0172685459 o.v.v. het bedrijf dat u hiervoor heeft
ingeschakeld.
HET JAAR VAN DE WILDE EEND 2020
De Wilde Eend komt in 2020 volop in het
nieuws: de soort gaat namelijk in aantal
achteruit. Wat is er aan de hand met de Wilde
Eend? Uit een voorstudie van Sovon
Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met
het Vogeltrekstation blijken klimaatverandering
en jachtdruk niet de boosdoeners te zijn. De
resultaten wijzen eerder richting een nog
onbekende oorzaak die mogelijk speelt in de
kwetsbare kuikenfase. De Wilde Eend is niet
weg te denken uit het Nederlandse landschap.
Toch gaat het niet goed met deze algemene
eendensoort. De soort is nog steeds zeer wijd
verbreid en talrijk, maar sinds 1990 zijn de
aantallen broedvogels met ca. 30% afgenomen.
Daarom
wil
de
vrijwilligersgroep
“Boerenlandvogels
RGW”
extra
aandacht
schenken
aan
de
wilde
eend.
De
vrijwilligersgroep wil 25 broedkorven uitzetten
bij de leden van RGW. De groep zorgt voor de
broedkorf, de palen dient u zelf te regelen,
alsmede de locatie. Probeer een locatie in het
zicht te vinden zodat zowel u als passanten
hiervan kunnen genieten. Mocht u interesse
hebben, laat dit weten voor 10 januari 2020 via:
f.verbij@planet.nl

NIEUWE VRIJWILLIGERS
In
2020
start
de
Boerenlandvogelvrijwilligersgroep RGW weer een cursus om
meer kennis te vergaren van de gedragingen van
weidevogels. Heeft u of weet u iemand die hier
interesse in heeft dan kunt u contact opnemen
met vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl
Heeft u behoefte aan een vrijwilliger voor het
zoeken naar nesten dan kunt u een verzoek
daartoe
doen
bij
de
vrijwilligersgroep
vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl.
Een andere optie voor het zoeken van nesten is
het inhuren van een drone.
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HELP EENDEN AAN EEN GOEDE BROEDPLEK !!
Een ambachtelijke gevlochten eendenkorf wordt
van éénjarige wilgenteen gemaakt. Deze
eendenkorven worden veelal in de sloot gezet.
Hierin willen eenden graag broeden, door de
uitstekende bescherming die een dicht
eendennest biedt. Een eendenkorf gevuld
met een laagje hooi of stro, geeft eenden een
prima nestgelegenheid. Plaats de eendennesten
op een rustige plaats ongeveer 50 cm boven het
wateroppervlak, op twee kruiselings geplaatste
(wilgen-)stokken, met de achterkant van de
eendenkorf iets achterover hellend.

NIEUW: NATUURVRIENDELIJKE OEVER
Heeft u een natuurvriendelijke oever dan kunt u
een vergoeding aanvragen voor het beheer.
Informeer bij uw gebiedsoördinator.
Beschrijving
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in
koppeltabel)
 Pakketten a en b: Minimaal 25% tot maximaal
75% van het leefgebied onder beheer is jaarlijks
geschoond en/of gemaaid.
 Pakketten a en b: Snoeiafval is verwijder of op
rillen gelegd in het element en/of maaiafval is
verwijderd (24)
 Pakketten a en b: Uitsluitend gebruik van
chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de
oppervlakte (7)

De paarvorming begint al in de herfst, maar het
hoogtepunt van de balts valt in de
maanden februari en maart. De beste periode
om een broedkorf te plaatsen is dus de maand
februari. Door middel van het plaatsen van een
broedkorf biedt u eenden een beschutte
nestgelegenheid. Als u de korf boven het water
plaatst zullen landroofdieren (vossen, marters
en katten bijv.) niet bij het nest komen.
Vliegende roofdieren zoals kraaien, reigers,
ooievaars, eksters en meeuwen worden door de
nauwe ingang van de korf weerhouden om het
nest te plunderen.

Aanvullende beheervoorschriften
 De oppervlakte wordt in een cyclus van minimaal
éénmaal per 2 jaar en maximaal éénmaal per jaar
geschoond en/of gemaaid
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,
m.u.v. pleksgewijze bestrijding van haarden
zoals akkerdistel, ridderzuring, Jacobskruiskruid
en brandnetel.
 Er mogen geen meststoffen in het element
gebruikt worden.
 Het maaien/schonen vindt bij voorkeur plaats
tussen 1 januari en 1 maart en na 15 juli.
 Pakket a: de oppervlakte wordt niet beweid.
 Pakket b: uitsluitend beweiding met schapen
toegestaan.
 De minimale breedte is 3 meter.
 Kan alleen gecontracteerd worden op oevers die
(met subsidie) zijn aangelegd/ingericht.
 Uitbetaling vindt plaats nadat werkzaamheden
zijn uitgevoerd en binnen twee weken bij de
desbetreffende coördinator zijn gemeld.

Namens alle
vrijwilligers,
nestenzoekers,
monitoorders,
begeleiders van
Boerenlandvogels
RGW bedanken we u
voor de gastvrijheid in
het afgelopen jaar. We wensen u goede
feestdagen toe en hopelijk tot 2020.

Pakketten
a)Natuurvriendelijke oever (€ 0,52 per m1)
b)Natuurvriendelijke oever met schapenbegrazing (€
0,52 per m1)

MELDINGEN
Uitgevoerd beheer binnen 14 kalenderdagen na
schonen/maaien melden bij RVO (doet uw
coördinator). (Meldt uw werkzaamheden daarom
z.s.m. via de meldingsformulieren bij uw
coördinator).
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tijd biedt. Maar enkele weken later is dat
voorbeweide gras wèl een fijnere plek voor de
rondstruinende kuikens. Kortom, zie het als een
aanvulling die je het best kunt toepassen in de
mix (mozaïek) met ander beheer, en hou de
vinger aan de pols.
Met gevleugelde groet,
De Weidevogelman.

VOORBEWEIDEN? VOGELBEWEIDEN!
Mag ik je in gedachten alvast even meenemen
naar de wereld van een weidevogelkuiken in het
voorjaar. Zo’n kleine duikelaar heeft grasland
nodig met bloeiende grassen en kruiden waar
goed doorheen te komen is en waar insecten zijn
om op te jagen en de buik te vullen. Kun je daar
straks in het voorjaar in voorzien?
Nou, in kruidenrijke graslanden, plas-dras
percelen en percelen met uitgestelde maaidatum
tot in juni bijvoorbeeld. Die laatste variant is
nuttig en nodig, maar heeft lastige kanten. Voor
de boer: vaak een zwaar gewas met matige
voederwaardes.
Voor
kuikens:
moeilijk
begaanbaar, wat ten koste gaat van energie om
insecten te jagen.
Ik schrijf er nu vast over, omdat je nu al moeite
kunt doen om het gras kort de winter in te laten
gaan. Beweiden met jongvee gaat nog in
november. Een koppel schapen kan het gras
zonodig in de winter afweiden tot de
rustperiode vanaf 1 april. Het is goed om
vervolgens ook je bemesting in het voorjaar aan
te passen, bij voorkeur bemest je helemaal niet.
Wellicht is het beheerpakket met voorbeweiden
een aanvulling in je weidevogelbeheer. Recent is
onderzoek gedaan naar de effecten van dit
pakket. Met voorweiden tot 1 mei of tot 8 mei
bleek de eerste snede een stuk lichter te
maken. Er kwam drie tot vierenhalve ton
drogestof in de kuil in plaats van ruim over de
zes ton. Dat is makkelijker oogsten en brengt
meer kwaliteit. De voederwaardes gingen met
ruim honderd VEM omhoog. Het opgevreten gras
van het voorweiden meegeteld kwamen de
opbrengsten bijna even hoog uit. Maar de winst
in tonnen komt daarna: De tweede tot en met de
vierde snede brachten samen twee tot drie ton
meer op dan het perceel zonder voorweiden. (zie
hier het artikel over de resultaten).
Helemaal hosanna? Er hoort een kanttekening
bij dat weiden in april misschien de vestiging
van weidevogels verstoort. Ook heeft uitgesteld
maailand in april en mei wel degelijk veel waarde
vanwege de beschutting en voeding die het lange

Praktische tips deze maand:
1. Wil je wijzigingen aanbrengen in het beheer
van percelen dan is dit een goed moment om te
overleggen.
2. Combineer het beheerpakket voorbeweiden
vooral met andere vormen: het liefst naast of
bij percelen met uitgesteld maaien. Is het
gewas daar moeilijk doorloopbaar of biedt het
te weinig insecten, dan is het voorbeweiden gras
een prima alternatief voor kuikens van tureluur
en grutto. Voorbeweiden naast een maïsperceel
is ook kansrijk: kievitkuikens die daar uitkomen
kunnen dan mooi naar beschutting en voedsel op
het voorbeweide perceel.
POLDERGESPREK
Misschien denk u wel:
ik zou het
weidevogelbeheer in een polder nog beter af
willen stemmen met mijn buren, met uw
gebiedsoördinator en onze RGW adviseur Arjan
van Duijvenboden. Zo’n initiatief wordt
gewaardeerd en het bestuur van RGW wil graag
helpen om dit te organiseren. Uw initiatief kunt
u melden bij info@rijnengouwewiericke.nl
HET PLATTELAND VERNIEUWT, DE STAD
LONKT
LEADER Polders met Waarden is een Europees
subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling
in de regio’s Alblasserwaard, Gouwe-Wiericke
en Krimpenerwaard. Innovatieve projecten die
passen binnen het thema duurzaamheid of het
thema relatie stad en land kunnen in aanmerking
komen voor subsidie. Van 2016 tot 2020 wordt
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er 6 miljoen euro geïnvesteerd in een duurzame
economische ontwikkeling van het platteland.
Die investering wordt gezamenlijk gedaan door
EU, provincie, gemeenten, ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Vanaf 1 juli 2019
tot en met 30 november 2020 kunnen
subsidieaanvragen doorlopend worden ingediend.
Wel gelden er bepaalde indieningsdata. Dit
houdt in dat als een aanvraag op of voor een
bepaalde datum wordt ingediend, de aanvraag in
de
eerstvolgende
vergadering
van
de
Plaatselijke Groep beoordeeld wordt.

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@rijngouwewiericke.nl
Anton de Wit 0182-393426/06-29343406

De uiterste indieningsdata zijn:
Maandag 3 februari 2020
Maandag 6 april 2020
Maandag 1 juni 2020
Maandag 3 augustus 2020
Maandag 5 oktober 2020
Maandag 30 november 2020

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 Plattelands-ontwikkeling (ELFRO).

Wettelijke
basis
voor
de
doorlopende
openstelling is het Openstellingsbesluit dat op
11 juli 2019 is gepubliceerd door de Provincie
Zuid-Holland. Een aanvraag voor subsidie begint
altijd met het invullen van het startformulier.
De Plaatselijke Groep heeft de LEADER
bijdrage per project vastgesteld op minimaal
25.000 euro en maximaal 200.000 euro.
Hiermee wil de Plaatselijke Groep bijdragen aan
juist
die
initiatieven
die
een
grote
maatschappelijke of economische impuls geven
aan het landelijke gebied.
Wil je op de hoogte blijven van nieuws over
LEADER Polders met Waarden? Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief LEADER Polders met
Waarden. (www.poldersmetwaarden).

Harold, Peter, Jan-Willem, Linda,
Kees, Corine, Arjan, Anton,
Fien, Frank & Mieke

AGENDA:
 12
februari
2020:
Informatieavond
bemesting <> weidevogels voor leden 3
collectieven.
 13 maart: Openingsavond vrijwilligers RGW
 1 juni: excursie vrijwilligers

mv 22-12-019
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