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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

 

SLOTAVOND VRIJWILLIGERS 

Op 5 november houdt de vrijwilligersgroep 

Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke de 

slotavond. Locatie: De Brug te Reeuwijk. Aanvang 

20.00 uur. Zie bijgevoegde uitnodiging.  

 

10 EXTRA PLAS DRAS POMPEN 

Dankzij de subsidie 

‘Verbetering habitat 

Grutto & Patrijs’ van 

de provincie Zuid 

Holland heeft collectief Rijn & Gouwe Wiericke 

10 plas dras pompen aan kunnen schaffen. Steeds 

vaker wordt plas dras afgesloten. Plas dras 

locaties hebben een aantrekkende kracht op 

weidevogels. Rondom die plas-drassen past heel 

mooi uitgesteld maaibeheer, kruidenrijk grasland 

of b.v een pakket voorweiden. Door verschillend 

pakketten met elkaar te combineren komt u, 

naast de gebruikelijke vergoeding, in aanmerking 

voor de mozaiektoeslag van € 250,00 per ha. 

Vraag uw coordinator hoe dit bij u uit kan pakken. 

 

BASISREGISTRATIE  (BGT) 

Grondgebruikers zijn of worden binnenkort door 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

uitgenodigd voor het doen van de BGT check. 

BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige 

Topografie. Alle partijen die gebruik maken van 

kaarten moeten over naar hetzelfde systeem, de 

BGT. Dit kan ertoe leiden dat grenzen van 

percelen, sloten, enzovoorts anders komen te 

liggen. De RVO heeft dit aangepast in het 

systeem en van alle grondeigenaren wordt 

gevraagd deze nieuwe grenzen te checken. De 

nieuwe digitale kaart die hierdoor ontstaat 

vormt straks de nieuwe uiterste begrenzing van 

uw gewaspercelen, maar ook van de percelen  

 

 

waarop u Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer (ANLb) heeft afgesloten. Als 

u een ANLb overeenkomst heeft zal de RVO de 

percelen na uw BGT overzetten naar Scan-GIS, 

het systeem dat gebruikt wordt voor de 

intekening van het ANLb. Uw collectief moet 

ingetekende ANLb percelen opnieuw bekijken en 

waar nodig corrigeren, zodat deze weer binnen 

de nieuwe begrenzingen van de BGT komen te 

liggen. Het vervelende is dat  ANLb percelen pas 

gecorrigeerd kunnen worden als de BGT 

begrenzingen rond uw bedrijf definitief zijn 

vastgesteld. En dat is weer afhankelijk van het 

moment dat u de BGT check heeft doorlopen. 

Ontvangt u een uitnodiging om uw grenzen te 

controleren wilt u daar dan niet te lang mee  

wachten zodat uw coördinator voldoende tijd 

heeft om de begrenzingen in scan gis aan te 

passen.  Kijk kritisch naar de nieuwe BGT 

begrenzingen en controleer deze goed op fouten. 

In de BGT check kunt u stippen zetten op plekken 

waar u fouten ziet. RVO zal dan opnieuw naar de 

begrenzing kijken. Pas als de BGT check helemaal 

is afgerond, inclusief eventuele herziening van de 

begrenzing door RVO, kan uw coördinator  uw 

ANLb percelen gaan corrigeren. Indien nodig 

nemen we hiervoor contact met u op. 

€ 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 in 2021 gebruik gemaakt van een 

drone om nesten of broedparen in beeld te 

brengen, dan kunt u dit voor 31-12-2021  

melden: info@rijnengouwewiericke.nl of 0172-

685459 o.v.v. het bedrijf dat u hiervoor heeft 

ingeschakeld. 
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REDEN VOOR EEN FEESTJE 

Wie met weidevogels in de weer was dit voorjaar 

had vaak een regenpak en laarzen nodig, maar 

kwam thuis met een glimlach op de snuit. Veel 

broedende vogels! In mei en juni: heel veel 

kuikens! Cijfers van tellingen en waarnemingen 

bevestigen inmiddels dat 2021 een ge-wel-dig 

jaar is voor weidevogels. Het voelt onwerkelijk 

om te lezen over tellingen met 5% tot meer dan 

10% toename van broedvogels. We zijn dalingen 

gewend. 

Friesland maakte vorige week cijfers bekend en 

telde in zes van de zeven regio’s een toename. In 

Eemland zagen ze 5% meer gruttoparen en van 

de andere soorten zelfs 10% meer. In het 

veenweidegebied Utrecht-West waren 650 

gruttoparen actief, 7% meer. Uit die flinke 

eierproductie wisten veel kuikens het stadium te 

bereiken dat ze op de wieken konden. Bij ‘Water, 

Land en Dijken (NH) kreeg 63% van de grutto’s 

en 79% van de tureluurs kuikens vliegvlug. In 

Friesland kwam het broedresultaat provincie 

breed boven de 70%. Dat is de norm voor 

instandhouding. Dat is dan voor het eerst sinds 

tijden weer eens (voor een jaar) op veel plekken 

in heel Nederland gelukt. Langere periode van 

rust pakte heel goed uit voor de kuikens 

Vorig jaar een rampjaar, nu een topjaar, groter 

kan het contrast niet. Veel vroege kievit kuikens 

gingen het door de kou in maart en begin april 

niet redden, maar later ging het ondanks 

voortdurende nattigheid goed. Een zachte bodem 

en veel wormen hoog in de grond betekende volop 

voedsel. Het gras groeide trager, had langer een 

open stand en werd laat gemaaid. 

Voederwinning was koppijn, dat begrijp ik. Maar 

de lange periode van rust pakte heel goed uit 

voor de kuikens. We zagen flink minder predatie 

op de grond: last van natte voeten? 

Dit seizoen bevestigt voor mij dat we op de 

goede weg zijn. Ik zeg niet dat we er al zijn, dat 

de populatie-afname met één goed jaar is 

gestopt. Immers, waar komen die extra 

broedvogels vandaan? Waren ze er al, maar 

kwamen ze in slechte jaren niet eens tot 

broeden?   

Het succes van dit seizoen bewijst mooi wèl het 

succes van de samenwerking tussen boeren, 

vrijwilligers en coördinatoren om goede 

mozaïeken te maken. Op steeds meer plekken is 

slim beheer toegepast, op een grotere schaal, 

gestoeld op wetenschappelijke kennis en 

praktijkervaring. Volgehouden. Hard gewerkt. 

Slim gewerkt. Samengewerkt. Sla elkaar op de 

schouders, hou feestredes, drink er een paar 

glazen op, we hebben reden voor een feestje! 

Met gevleugelde groet, 

Tips:•  

> Check waar de vogels op gangbaar grasland 

zaten dit jaar en pols of de boeren willen 

uitbreiden of aanhaken 

> Kijk of de extra natte plekken door de regen in 

dit voorjaar bruikbaar zijn voor plasdras of 

greppelplasdras. 

 

mv 29-10-2021                      

CONTACTPERSONEN.  
ANV Weide en Waterpracht: fien@rijnengouwewiericke.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@melkveehouderijdewit.nl 

Anton de Wit 0182-393426/06-29343406  

 

 
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 Europees Landbouwfonds voor 

Plattelands- ontwikkeling (ELFRO).  
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