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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
PLAS DRAS POMPEN
Naast de toename van kruidenrijk grasland is
ook het areaal plas dras toegenomen. Het
collectief beschikt over een aantal pompen die
zo effectief mogelijk ingezet worden. Het is
echter de verantwoording van de deelnemer om
aan de eisen en voorwaarden van het pakket te
voldoen. en het is niet vanzelfsprekend dat via
een het collectief altijd een pomp beschikbaar
is. Via verschillende regelingen heeft het
collectief t.n.t. ca. 14 pompen aan kunnen
schaffen. Om plas dras tot nu toe te faciliteren
heeft het collectief onlangs zelf ook een aantal
pompen aangeschaft.

UITNODIGING INFORMATIEAVOND
voor de leden van collectief De Hollandse Venen,
collectief De Groene Klaver en collectief Rijn &
Gouwe Wiericke
Beste leden,
Voor het komende weidevogel/bemestings
seizoen organiseren drie collectieven een
gezamenlijke avond over het onderwerp
bemesten
i.c.m.
met
weidevogelbeheer.
Medewerkers van collectieven zijn tijdens een
cursus hierover in contact gekomen met Sjon de
Leeuw van PPP agro. Sjon had een boeiend
verhaal en interessant genoeg om deze kennis
ook met u te delen. Sjon belicht de
schuurvlakken
van
bemesting
i.r.t.
het
weidevogelseizoen, maar reikt ook oplossingen
aan. Daarom zien wij u graag op:

RESULTATEN 2016-2019 WEIDEVOGELS
De adviseur van RGW heeft de resultaten van
de monitoring van de gebieden die voor de 2e
keer zijn geteld in een rapportage weergegeven.
Deze
rapportage
vindt
u
op
www.rijnengouwewiericke.nl.

12 februari 2020
Aanvang 20.00 uur, Zaal open 19.30 uur
Het Zwaluwnest, Korteraarseweg 162
2461 GS Ter Aar, 0172 - 574 722
info@hetzwaluwnest.nl

MIJN BOERENNATUUR
Via mijn BoerenNatuur kunt u inzien welk
beheer u wanneer en waar heeft afgesloten.
Ook kunt u zelf een overzicht van het
afgesloten beheer uitprinten/mailen. Heeft u de
inlogcode niet meer, vraag dan een nieuwe aan
via. info@rijnengouwewiericke.nl

contactadres RGW: Mieke Vergeer:
info@rijnengouwewiericke.nl 0172-685459

POLDEROVERLEG
Om de leefgebieden van boerenlandvogels
verder te optimaliseren wil het bestuur van
RGW meer polderoverleggen organiseren door
b.v. de koppen bij elkaar te steken om een (deel
van) polder voor vogels in te richten. Als u dit
ook een goed idee vindt hoort het bestuur dit
graag zodat ze dit kan gaan regelen. Input
vanuit het gebied wordt gewaardeerd. U kunt u
melden via info@rijnengouwewiericke.nl

ADVISERING KRUIDENRIJK
In 2018 bent u geïnformeerd over de
mogelijkheid om u te laten adviseren hoe u een
perceel kruidenrijk grasland kunt ontwikkelen.
De kosten voor zo’n advisering worden via uw
coördinator vergoed. Omdat er ondertussen een
toename is van kruidenrijk grasland is besloten
om kosten voor zo’n advies tot 1-4-2020 te
vergoeden. Wilt u nog gebruik maken van zo’n
advies?....informeer uw coördinator voor 1-4-20.
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BROEDKORVEN-ACTIE SUCCESVOL
2020 is het jaar van de wilde eend. Daar gaat
het niet geweldig mee. Het aantal kuikens dat
volwassen wordt, is te weinig. De vrijwilligersgroep
“Boerenlandvogels
Rijn
&
Gouwe
Wiericke“ heeft besloten om hier aandacht voor
te vragen door het laten
plaatsen van de broedkorven bij de deelnemers
RGW en om later bij de startavond van het
weidevogelseizoen Erik Kleyheeg uit te nodigen
om meer te vertellen over de wilde eend.
Wilt u meer weten over het gedrag van de wilde
eend, kom dan naar de startavond van de
vrijwilligers op 13 maart aanstaande in
zalencentrum de Brug. De broedkorven staan
door het hele gebied van het collectief Rijn &
Gouwe Wiericke en we hopen dat er succesvolle
broedsels uitkomen.

€ 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 tot 31-12-2020 melden bij M.
Vergeer: info@rijnengouwewiericke.nl of 0172685459 o.v.v. het bedrijf dat u hiervoor heeft
ingeschakeld.
MOZAIEKTOESLAG
Mozaiektoeslag ontvangt u wanneer u bepaalde
combinaties van pakketten afsluit. Informeer
bij uw coördinator of u beheer nog 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,-.
Voor het jaar 2019 is er ca. € 75.000,- aan
mozaiektoeslag uitbetaald.
AGENDA:
 12 februari: Informatieavond bemesting <>
weidevogels voor leden 3 collectieven.
 29 februari: Weidevogeldag Delft
 13 maart: Openingsavond vrijwilligers RGW
 1 juni: excursie vrijwilligers

Een superleuke actie van de vrijwilligersgroep
Boerenlandvogels, binnen een mum van tijd
waren de broedkorven vergeven. Bedankt
vrijwilligersgroep!!

WIJZIGINGEN M.B.T. EIGENDOM
Indien een gecontracteerd perceel wijzigt van
eigenaar/gebruiker
dan
verneemt
uw
coördinator dit graag van u. Dit voorkomt
vervelende situaties waar b.v. gecontroleerd
wordt en de huidige eigenaar/gebruiker blijkt
onbekend te zijn met beheer of beheer wordt
niet meer conform contr
act onderhouden wat gevolgen kan hebben voor
de vorige beheerder.

HET BOERDERIJENFONDS
Tegen de achtergrond van meerdere voor het
agrarische erfgoed bepalende maatschappelijke
en economische ontwikkelingen, is het idee van
een stimuleringsfonds voor herbestemming,
verduurzaming en restauratie van boerderijen
ontstaan. zie voor meer informatie:
https://www.agrarischerfgoed.nl/9456/algemee
n/het-boerderijenfonds-toegelicht
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Toeslag Mozaïekbeheer
Beschrijving
De toeslag mozaïekbeheer is een vergoeding
voor de extra kosten die op bedrijfsniveau
gemaakt worden voor het plannen/inpassen en
uitvoeren van het mozaïekbeheer.

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

Aanvullende beheervoorschriften
-De toeslag wordt toegekend wanneer minimaal
10% van de gecontracteerde oppervlakte
weidevogelbeheer per deelnemer (zie
www.mijnboerennatuur.nl) bestaat uit minimaal 2
van hieronder genoemde pakketten.
-De toeslag wordt alleen toegepast bij
onderstaande pakketten, waarvan per pakket
minimaal 1 ha is gerealiseerd excl. pakket 3. Als
afzonderlijk pakket wordt gerekend:
-pakket 1.
:Grasland met rustperiode (alle
varianten samen als 1 pakket, uitgezonderd
pakketten 1 voorweiden).
-pakket 1.
:Grasland met rustperiode en
voorweiden.
-pakket 2
:Kuikenvelden (alle varianten
samen als één pakket).
-pakket 3
:Plas dras.
-pakket 5
:Kruidenrijk grasland.
-pakket 6
:Extensief beweid grasland.
De toeslag wordt achteraf berekend. De
vergoeding voor mozaiektoeslag is € 250,- per
ha. m.i.v. 1-1-2019 voor gecontracteerde
pakketten uit bovenstaande selectie.

DE VAN DE SLOOTRAND
In
2019
hebben
we
grootschalig
insectenonderzoek
gedaan
in
meerdere
gebieden in Zuid-Holland waaronder de polders
rond de Wetering. Eén van de resultaten die er
echt uitspringt is de waarde van de slootrand!

Zie de bijlage bij deze nieuwsbrief of: zie
www.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@rijngouwewiericke.nl
Anton de Wit 0182-393426/06-29343406

SNOEIEN
Meldingen van snoeiwerkzaamheden stuurt u
naar uw coördinator. Formulieren hiervoor staan
op
www.rijnengouwewiericke.nl.
N.a.v.
uw
melding komt u in aanmerking voor een
vergoeding.

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

ONDERHOUD AAN BOSJES
Let u erop dat bij het onderhoud van bosjes,
hakhout een tussenkap en of periodieke afzet
plaats moet vinden. Bij hakhoutbeheer (pakket
20) moet er 1x per 6 jaar een tussenkap
plaatsvinden. Bij hakhoutbosje/bosje (pakket
27 & 29) moet periodiek beheer plaatsvinden.
Zie www.rijnengouwewiericke.nl

Het agrarisch natuurbeheer wordt
mede gefinancierd uit het Programma
voor Plattelands-ontwikkeling 20142020 voor Nederland (POP3). Het POP
wordt deels gefinancierd uit het Europees
Landbouwfonds
voor
Plattelands-ontwikkeling
(ELFRO).
mv 08-02-2020
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