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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN  LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE

 

BROED~ EN MAAISEIZOEN BARSTEN LOS!! 

Zodra de eerste deelnemer heeft gemaaid doet 

RGW een melding bij RVO. Dit houdt in dat vanaf 

dat moment (19-04-2022) gezocht moet worden 

naar nesten. Ook kan vanaf dat moment de 

NVWA komen controleren of u de 

plattegrond/lijst bijhoudt waarop u de nesten 

aantekent. U moet het zoeken naar nesten 

aantoonbaar kunnen maken, zowel voor gras als 

bouwland. Heeft u nesten op een perceel grasland 

dan dient u  minimaal 50m2 om het nest te laten 

staan. Nog beter kunt u contact opnemen met uw 

coordinator om uitstel van maaien te bespreken.    

 

NIEUWE COORDINATOR 

Fien heeft aangegeven haar werkzaamheden eind 

2022 bij Rijn & Gouwe Wiericke te beëindigen.  

Gelukkig is Rijn & Gouwe Wiericke erin geslaagd 

om de vervanger voor Fien te vinden  in   Jan van 

Rossem uit Driebruggen. 

Jan is werkzaam bij een 

agrarisch adviesbureau en 

is hovenier. Jan heeft zijn 

studie afgerond aan de 

HAS in Dronten. RGW 

hoopt dat Jan zijn energie 

en passie bij RGW een 

plek kan geven.  

Welkom Jan! 

 

BORDJES WEIDEVOGELGEBIED  

Via de subsidieregeling ‘Verbetering biotoop 

Grutto & Patrijs’ van de provincie Zuid Holland 

heeft het collectief een 20 tal plas dras pompen 

aan kunnen schaffen evenals 5 wild camera’s, 

raster, beschermkappen en bordjes. De kappen 

zorgen ervoor dat bij bemesting van de 

sleepslang de nesten beschermd worden. Net 

voor bemesting en direct na bemesting moeten 

de kappen geplaatst en weer verwijderd worden.  

 

beschermkappen 

kunt u opvragen via 

uw coordinator. 

 

De bordjes zijn 

bestemd om b.v. 

wandelaars te 

wijzen op de rustperiode in een weidevogelgebied 

en om dit gebied tussen 15 maart tot 15 juni niet 

te betreden.  

Heeft u een mooi plekje om zo’n bordje te 

bevestigen neem dan contact op met uw 

coordinator of info@rijnengouwewiericke. 

 

HELP ZWARTE STERNS BESCHERMEN 
(bron vogelbescherming) 

Nesten van zwarte sterns worden regelmatig 

door marters en vossen leeggegeten. 

Vogelbescherming heeft daarom in 2020 en in 

2021 een proef uitgevoerd met het plaatsen van 

drijvende schermen om de nesten van zwarte 

sterns te beschermen. Voor 2022 zijn we op zoek 

naar testlocaties. Terrein-beheerders, 

vrijwilligers en boeren kunnen zich melden.  

 

Zwarte sterns broeden van nature op drijvende 

dichte watervegetatie (krabbenscheer 

bijvoorbeeld) in ondiepe moerassen en in 

https://www.vogelbescherming.nl/zwartestern
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agrarische gebieden met brede sloten. De 

laatste decennia is het aantal zwarte sterns met 

ruim 90 procent afgenomen. In 1950 waren er 

nog circa 16.000 broedparen in ons land, in 2020 

waren daar nog maar zo’n 1.200 van over. De 

afname van deze koloniebroeder heeft te maken 

met een drastische afname van de dichte 

watervegetatie doordat gebiedsvreemd ‘hard’ 

water werd ingelaten in veensloten en plassen en 

doordat het peil van het oppervlaktewater 

minder varieert. Ook recreatie en 

landbouwwerkzaamheden hebben op sommige 

plekken voor een afname gezorgd. Om de zwarte 

stern te redden leggen natuurbeschermers 

nestvlotjes uit, die een prima alternatief zijn 

voor de zwarte stern om er hun nest op te 

bouwen. Daarmee zijn de aantallen sinds 2004 

weer licht toegenomen naar zo’n 1.500 

broedparen. Desondanks staat de zwarte stern 

nog steeds als bedreigd op de Rode Lijst. Zwarte 

sternkolonies worden geregeld zwaar getroffen 

door predatie van vossen en marters, zoals 

hermelijn. Kolonies in sloten in graslandgebieden 

zijn hiervoor extra kwetsbaar, vooral in 

muizenarme jaren. In één of twee nachten 

worden soms alle nesten leeggeroofd waardoor 

geen kuiken groot komt. Eieren, kuikens en soms 

zelfs een volwassen vogel zijn het slachtoffer. 

De roofdieren benaderen zwemmend de nesten 

van zwarte sterns. Daarom is er een drijvend 

scherm bedacht dat loodrecht op het water 

geplaatst wordt en dat zwemmende marters en 

vossen belemmert om bij de nesten te komen. 

Het scherm is gemaakt van een zwak 

doorschijnend kunststof materiaal en wordt met 

bamboestokken gezekerd in de bodem. In 2020 

en 2021 hebben we uitgetest of het plaatsen van 

zo’n drijvend scherm de nesten beschermt. 

 

Het scherm en de nestvlotjes worden gelijktijdig 

geplaatst. De sterns trekken zich er niets van 

aan en broeden tussen de schermen. Deze blijven 

het hele broedseizoen staan.  

Als experiment hebben we ook schermen 

geplaatst tijdens de eifase, zodat we zeker 

wisten dat bezette nestvlotjes beschermd 

waren. Een ervaren sternonderzoeker schatte 

vooraf de situatie goed in en begeleidde de 

plaatsing. Dit heeft niet geleid tot verlaten van 

het nest door de zwarte sterns. Om de 

resultaten te monitoren zijn er camera’s 

geplaatst gericht op de beschermde nesten en 

werden de kolonies regelmatig op veilige afstand 

geobserveerd. En wat bleek: op alle locaties met 

een scherm brachten zwarte sterns succesvol 

jongen groot, zowel binnen als buiten het scherm. 

De kolonies waar de schermen getest zijn, zijn 

echter tijdens de proefjaren niet bezocht door 

grondpredatoren. Hierdoor hebben we niet 

kunnen zien of het concept ook daadwerkelijk 

werkt. 

We hebben besloten om de proef in 2022 te 

verlengen en we zijn nog op zoek naar kolonies. 

Dus ben je terreinbeheerder, vrijwilliger of boer 

met in je werkgebied broedende zwarte sterns, 

die met predatie van vossen of marters te maken 

hebben, meld je dan aan bij Sonja Weeda. Een 

ervaren ecoloog zal beoordelen of de locatie 

geschikt is voor de proef en of er geen vogels 

verstoord worden. 

 

Dit bieden we: 

-Hulp van een  ecoloog bij de locatiekeuze. 

-Het plaatsen van het drijvende scherm gebeurt 

preventief (dus niet als er al een predator is 

langs geweest) onder begeleiding van een ervaren 

ecoloog. 

-Monitoring van de effecten. 

-Weghalen van het materiaal. 

 

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nesten-van-zwarte-sterns-extra-beschermd
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nesten-van-zwarte-sterns-extra-beschermd
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nesten-van-zwarte-sterns-extra-beschermd
mailto:sonja.weeda@vogelbescherming.nl
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WIJZIGINGEN M.B.T. EIGENDOM 

Indien een gecontracteerd perceel wijzigt van 

eigenaar dan verneemt uw coördinator dit graag 

van u. Dit voorkomt  vervelende situaties waar 

b.v. gecontroleerd wordt en de huidige eigenaar 

blijkt onbekend te zijn met het beheer.     

 

GESLAAGDE EERSTE WEIDEVOGELSAFARI 

Wil je weten welke 

weidevogels er vliegen 

in de polder als je aan 

het fietsen of 

wandelen bent? En kom 

je niet verder dan 

drijfsijsje? Kom dan 

samen met ervaren 

weidevogelkenners speuren naar weidevogels. 

Zodat je de volgende keer het geluid van de 

grutto herkent, of een kievit ziet vliegen. 

Zaterdag 23 april heeft de eerste 

weidevogelsafari in 2022 plaatsgevonden. Een 

mooie opkomst en enthousiaste reacties. Dank 

aan de organisatie en kaasboerderij Luyben.  

De vrijwilligersgroep Boerenlandvogels Rijn & 

Gouwe Wiericke organiseert deze Weidesafari. 

Samen op zoek naar de 'Big Five' van de 

weilanden: grutto, kievit, tureluur, scholekster 

en slobeend. Weidevogelwachters en mogelijk 

ook de boer(in) vertellen wat zij doen om deze 

vogels te behouden. Agrarische bedrijfsvoering 

en agrarisch natuurbeheer kunnen heel goed 

samen gaan. Op locaties waar veel weidevogels 

zitten, worden extra inspanningen gepleegd om 

die populaties nog meer te ondersteunen.  

Op 21 mei volgt een tweede Weidesafari. Dan 

lopen er ook jonge weidevogels en is het gedrag 

van de oudervogels anders dan in april. Wie mee 

wil kan zich tot 18-05-22 aanmelden via: 

vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl  Deelname 

is gratis. Neem een verrekijker mee.  

 

Wilt u ook iets doen voor de weidevogels? Wordt 

weidevogelwachter in het gebied tussen Alphen 

aan den Rijn, Aarlanderveen, Zwammerdam, de 

Meije, Bodegraven, Reeuwijk en Driebruggen. 

Meer informatie op de website: 

https://rijnengouwewiericke.nl/ of via e-mail 

vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl.  

MONITORING 2022 

Het adviesbureau DNatuur verzorgt ook dit jaar 

weer de monitoring in (delen van) het werkgebied 

van Rijn & Gouwe Wiericke. Arjan is deze week 

gestart met de 2e ronde in 2022. Zijn 

bevindingen deelt hij met de coördinatoren zodat 

zonodig aanvullend beheer besproken kan 

worden.  
 

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

Fien Verbij 0172-589463/06-27586051 

Jan van Rossem  06-42829999/janvanrossem@live.nl 

 

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).  

mailto:vrijwilligers@rijnengouwewiericke.nl
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