Nieuwsbrief Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke
Melden gevonden nesten.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding
per nest heeft u een overeenkomst afgesloten.
De controles van deze nesten verloopt
uitsluitend via onderstaande drie coördinators.
Leden van ANV de Lange Ruige Weide melden
hun vondsten bij: Adrie v.d. Hoeven (0348501732), bij Fien Verbij (0172-589463/0627586051) voor ANV Weide en Waterpracht
en bij Mieke Vergeer (0172-685459) voor
ANV De Parmey. Wanneer u maximaal wilt
melden, is het advies om voor half april uw 1e
melding te doen. Met tussenpozen van 28 dagen
kunt u uw vervolgmeldingen doen.
U bent
verplicht
(Flora
&
Faunawet)
een
plattegrond/kaart met nestvondsten bij te
houden. Deze kaart heeft u via Anton de Wit
ontvangen. Helaas worden er in sommige delen
van het werkgebied van de stichting
Gebiedscoordinatie Gouwe Wiericke minder
nesten gemeld. Dit kan natuurlijk verschillende
oorzaken hebben. Het blijft belangrijk om
nesten te melden. Net als voorgaande jaren
moet een stuk gras van 50m2 om de nesten
blijven staan. Let u erop dat tijdens het
schudden van het gemaaide gras geen plukken
gras in de nesten achterblijven. Dit legsel kan
als verloren worden beschouwd en zal ondanks
uw inspanningen niet in aanmerking komen voor
een vergoeding. Als u meerdere nesten op één
perceel heeft wordt het wel lastig om daar
omheen te maaien. U kunt er dan voor kiezen
om dit perceel (gedeeltelijk) later te maaien,
zodat de overlevingskansen voor de pullen
groter worden. Voor deze opbrengstderving
kunt u ook een vergoeding ontvangen (last
minute beheer/kuikenstrook). Aanvragen voor
dit last minute beheer lopen via Anton de Wit.

Gecombineerde opgave.

Vanaf 1 april bent u weer in de gelegenheid om
uw gecombineerde opgave te doen. Omdat niet
overal duidelijk is welke oppervlaktes juist zijn
is het verstandig om uw opgave goed te
controleren. U moet alle percelen met SNLbeheer afzonderlijk nakijken en aanvinken om
in
aanmerking
te
komen
voor
de
beheervergoeding. Bij deelnemers met zowel
collectief beheer en botanische weideranden
mogen deze oppervlaktes samen niet de
oppervlakte
van
het
gewasperceel
overschrijden.
Overschrijdingen
worden
gesanctioneerd conform de EU-regelgeving.
Graag uw aandacht hiervoor want u bent zelf
verantwoordelijk.
Voor vragen over de
SNL/GDI kunt u terecht bij Anton de Wit of
bij het DR-loket. Het niet doen van een
betaalverzoek ontslaat u overigens niet van uw
beheerverplichtingen.

Melding overdracht/wijziging eigendom.

Meldingen van overdrachten of wijzigingen in
eigendomssituaties dient u zo spoedig mogelijk
te melden bij Dienst Regelingen en bij onze
uitvoerder Anton de Wit. Zo voorkomt u
onjuiste uitbetaling van vergoedingen.

Landwerk.

Als u bewerkingen op het land laat uitvoeren
door een loonwerker is het verstandig om hem
te wijzen op uw beheerafspraken. Zo mag b.v.
bij het afsluiten van pakket botanische
weiderand een strook van 2 meter niet bemest
worden en mag deze strook voor 1 juni niet
gemaaid worden.

Bevriezen tarief botanische weiderand

De overkoepelende organisatie voor agrarische
natuurverenigingen
‘Veelzijdig
Boerenland’
heeft een bezwaarschrift ingediend n.a.v. de
bevriezing van het tarief van de botanische

weiderand. De tegemoetkoming van dit pakket
is gebaseerd op een gemiddelde voederwaarde.
Hoewel voederprijzen zijn gestegen is het
tarief voor de botanische rand bevroren op het
niveau van 2011.

Onderzoek botanische weiderand.

In 2011 heeft een medewerkster van
Wageningen University onderzoek gedaan naar
het insectenleven in de botanische weiderand.
Deze weiderand biedt naast een goede
schuilgelegenheid voor de pullen ook een prima
eetgelegenheid. Uit dit onderzoek blijkt dat de
insecten die in deze rand voorkomen als
voedsel dienen voor de prille kuikens. Op latere
leeftijd eten de pullen ook kevers die verderop
in het grasland voorkomen.

Tellingen.

In het weidevogelseizoen 2012 zullen diverse
tellingen worden gedaan in het gebied van
Gouwe Wiericke. Een slaapplaatstelling voor de
purperreiger, die uitgevoerd wordt door
Landschapsbeheer Zuid Holland en de telling
van broedparen in percelen met late
maaidatum. Vrijwilligers die deze laatste telling
uit gaan voeren hebben hiervoor een
informatieavond bijgewoond. Via een bepaalde
methodiek worden in 5 telronden de
broedparen in beeld gebracht. De vrijwilligers
zullen zich bij u melden om toestemming te
vragen om te monitoren waarbij uw
medewerking wordt gewaardeerd.

Ruige stalmest

U kunt een toeslag krijgen voor het uitrijden
van ruige stalmest. Deze toeslag geldt voor het
uitrijden van stalmest op land waarop een
beheerpakket weidevogelgrasland ligt waarop
toeslag ruige mest van toepassing is. (zie
www.gouwewiericke.nl/pakketten)
U
moet
jaarlijks minimaal tien en maximaal twintig ton
ruige stalmest per hectare uitrijden om voor
deze toeslag in aanmerking te komen. Het
uitrijden van ruige stalmest is toegestaan in de
periode van 1 februari tot 1 september met
uitzondering van de verschillende rustperiodes.

U mag elk jaar één keer ruige mest uitrijden
per beheereenheid. Wanneer u ruige stalmest

heeft uitgereden en u wilt hiervoor de toeslag
ontvangen (€ 138,- per ha.) dan moet u binnen
twee dagen na uitrijden contact opnemen met
de uitvoerder van de stichting: Anton de Wit
(Mail: wit.acde@gmail.com tel: 0182-393426
fax: 0842264927)

Leuke en/of leerzame sites.
www.beleefdelente.nl
www.beheerweidevogels.nl
www.weidevogelboerderijen.nl

M. Vergeer, 4 april 2012
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