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WEIDEWINST.
Door vroeg in het seizoen te beweiden
(voorweiden) ontstaat er grasland dat in
potentie geschikt is voor weidevogelkuikens: het
gras is korter, opener en gevarieerder in lengte
en dichtheid, dan dat van maaipercelen.
Daarnaast
vormen
hoge
graspollen
en
mestbossen dekking tegen predatoren en
trekken mestflatten insecten aan die als
voedsel voor kuikens kunnen dienen. Om inzicht
te krijgen in de gevolgen hiervan op de
opbrengst en graskwaliteit is het project Vogels
en Voorspoed Fryslân uitgevoerd. Zie voor meer
informatie:
https://weidewinst.nl/wpcontent/uploads/2020/05/VF2020-03-Kansenvoor-voorweiden-in-weidevogelbeheer.pdf
(Het pakket voorweiden is ook één van de
pakketten
die
meetellen
voor
de
mozaiektoeslag. Informeer bij uw coördinator).

BIJDRAGE PLAS DRAS INSTALLATIE.
Het bestuur van RGW heeft besloten om leden
die een eigen plas dras installatie aan willen
schaffen daarbij te ondersteunen onder
onderstaande voorwaarden. Het bestuur van
RGW biedt de eerste 10 boeren die in 2021 zelf
een plasdras installatie van tenminste €2500,(excl. btw) aanschaffen een eenmalige bijdrage
van €500,- .
Voorwaarden voor bijdrage voor plas dras installatie:
-De bijdrage vanuit het collectief wordt na
goedkeuring van het bestuur toegekend (na
overlegging van de factuur).
-In overleg met de gebiedsoördinator wordt/is een
plas dras beheereenheid
gecontracteerd
in
combinatie met flankerend ANLB beheer.
-Indien blijkt dat een installatie gedurende de
eerste 5 jaar niet voor het beoogde doel (plas dras)
wordt ingezet, wordt de eigen bijdrage ingevorderd.
-De deelnemer (eigenaar van de installatie) is
verantwoordelijk voor de eisen en voorwaarden van
de ANLB pakketten, in dit verband m.n. pakket 3
(plas dras).
-De deelnemer (eigenaar van de installatie) is
verantwoordelijk voor het onderhoud aan de
installatie.

MONITORING.
Ook in 2021 wordt er weer gemonitord. Dat
betekent dit jaar dat u zowel Arjan van
Duijvenboden (Dnatuur) i.o.v. Rijn & Gouwe
Wiericke) als SOVON in Provincie Utrecht in
het veld tegen kan komen. Bij monitoring wordt
niet gezocht naar nesten, maar wordt het aantal
broedparen in beeld gebracht. Arjan doet dit al
enkele jaren voor het collectief RGW.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Harold Vlooswijk harold.vlooswijk@gmail.com of
Mieke Vergeer info@rijnengouwewiericke.nl of
0610523960

LANDSCHAPPELIJKE ELEMENTEN .
Om voor een vergoeding voor het onderhoud aan
landschappelijk elementen in aanmerking te
komen, dient u dit onderhoud te melden bij uw
coördinator.
Gebruik
hiervoor
het
meldingsformulier dat u vindt op de website.
Let op: de deadline voor melden is 15 half
maart 2021.
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WIJZIGING PAKKETTEN/ GRONDGEBRUIKER

de beschoeiing waterplanten zich goed
ontwikkelen, omdat de stroming van het water
veel minder sterk is. Er zijn ook waterplanten
uitgezet om dit proces te versnellen. Dit alles
draagt bij een grotere biodiversiteit in de
waterkant. Het project is mede mogelijk
gemaakt door een Europese subsidie.

Wilt u een wijziging in uw beheer bespreken met uw
coördinator, doe dit voor half maart. Zo kunnen, mits
u aan de voorwaarden voldoet, de gewenste
pakketten ook worden afgesloten.
In de applicatie waarin het agrarisch natuurbeheer
wordt ingetekend, verschijnen regelmatig foutcodes.
Een oorzaak hiervan is het overgaan van percelen
naar
een
andere
grondgebruiker.
Uw
gebiedsoördinator ontvangt graag melding van
dergelijke wijzigingen, zodat dit correct in de
applicatie verwerkt kan worden.

MACHTIGEN COLLECTIEF
De collectieven hebben de perceelgegevens van
de deelnemers nodig voor het goed vastleggen
van beheereenheden. Vervolgens moeten de
deelnemers op de juiste locatie in Mijn RVO een
machtiging plaatsen bij “Raadplegen percelen”.
Door middel van onderstaande link vindt u de
instructie.
http://rijnengouwewiericke.nl/rijnengouwewieri
cke.nl/wpcontent/uploads/2016/04/HandleidingMachtiging.pdf. Gegevens van het collectief die
u hierbij nodig heeft zijn:,
Meije 3, 2411 PG Bodegraven, KvK. 62444468.

WEIDEVOGELS VAN RGW IN 2020
In 2020 zijn gebieden geteld die ook in 2017
zijn geteld. Uit de telling blijkt onder meer dat
in het werkgebied van RGW er geen sprake lijkt
te zijn van ernstige afname van het aantal
weidevogels. In tegendeel, de meeste soorten
nemen toe in aantal. Meer informate leest u in
de rapportage die op:
https://rijnengouwewiericke.nl/wpcontent/uploads/2020/12/DNatuur-202002Boerenlandvogels-RGW-2017-2020-web.pdf

POP 3 NATUURVRIENDELIJKE VOOROEVERS
Afgelopen december 2020 was de oplevering
van
Natuurvriendelijke
vooroevers
in
Driebruggen. Aan het Hoogeind en aan het
Laageind
heeft
aannemer
Multituin
en
Landschap afgelopen zomer en herfst door
middel van beschoeiingen vooroevers gemaakt.
Hierdoor zijn de kopse kanten van de weilanden
duurzaam beschermd tegen verdere afkalving.
Bovendien kunnen in de ruimte tussen oever en
CONTACTPERSONEN.
ANV Weide en Waterpracht: f.verbij@planet.nl
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051

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

ANV De Wetering: mooijman123@hotmail.com
Linda van Niekerk 06-28193647

Het agrarisch natuurbeheer wordt mede
gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (POP) voor Nederland . Het POP
wordt deels gefinancierd uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling
(ELFRO).

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
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