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VERENIGING AGRARISCH NATUUR EN LANDSCHAPBEHEER RIJN & GOUWE WIERICKE
LAAT GEMAAIDE SLOOTRANDEN KANSRIJK VOOR
WEIDEVOGELBEHEER
Het aantal weidevogels staat in Nederland zwaar
onder druk. Vooral kuikens overleven moeilijk. Door
slootranden later te maaien ontstaat er echter een
prima habitat, wat de weidevogelstand bevordert. Een
dergelijke maatregel kan een effectieve aanvulling
zijn op het huidige weidevogelbeheer, zoals
kruidenrijk grasland. Dit blijkt uit een inventarisatie
van diverse graslanden in Midden-Delfland door het
Louis Bolk Instituut.

Kruidenrijk grasland: niet per definitie meer
insecten. Er blijkt nauwelijks een relatie te bestaan
tussen
kruidenrijkdom
van
het
weiland
en
voedselbeschikbaarheid:
de
onderzoekers
constateerden namelijk geen duidelijk verschil in
aantallen insecten tussen kruidenrijke percelen met
een open structuur en meer intensief gebruikte
percelen met een gesloten structuur. Alleen spinnen
kwamen in hogere aantallen in “open” grasland voor.
Het belangrijkste aspect van kruidenrijk grasland lijkt
daarom de toegankelijkheid voor weidevogelkuikens te
zijn. Weidevogelkuikens kunnen zich eenvoudiger
voortbewegen en makkelijker foerageren in grasland
met een open vegetatiestructuur.

Open landschapsstructuur cruciaal voor grutto en
tureluur. Slootranden hadden over het algemeen een
open structuur, en zijn daardoor goed toegankelijk
voor weidevogelkuikens. Daarnaast kwamen er meer
grotere vliegende insecten en snuitkevers (belangrijk
voedsel voor de kuikens van grutto en tureluur) voor in
de slootrand dan in het midden van een perceel. Loopen korstschildkevers, belangrijk voedsel voor kievitkuikens, kwamen echter meer voor in het midden van
percelen.
Aangepast beheer van slootranden belangrijk.
Veel veehouders houden al rekening met weidevogels,
maar zien op tegen de verplichtingen die bij zware
beheerpakketten horen. Slootranden laat maaien is
echter relatief gemakkelijk in te passen in een
doorsnee melkveebedrijf, en biedt duidelijk voordelen
voor weidevogels. Om een kwalitatief goede
foerageer-omgeving
voor
weidevogelkuikens
te
creëren is het advies om slootranden onbemest te
laten Anders is de kans op een te dichte graszode
en/of verruiging groot. Bron: Louis Bolk Instituut

Het onderzoek laat niet zien dat laat gemaaide
slootranden een vervanging kunnen zijn voor zwaardere
natuurbeheerpakketten zoals kruidenrijk grasland;
daarvoor zijn er te veel onzekerheden over de totale
hoeveelheid beschikbaar voedsel (de randen hebben ten
slotte maar een beperkte omvang) en de overlevingskans
van weidevogelkuikens (mogelijk kunnen de randen ook
gebruikt worden als gemakkelijk zoekgebied voor
grondpredatoren zoals vos en hermelijn). Wel kan op
basis van dit onderzoek gezegd worden dat laat
gemaaide slootranden in potentie een goede aanvulling
kunnen zijn op de zwaardere natuurbeheerpakketten,
waarbij
ongemaaide
slootranden
fungeren
als
verbindingszone tussen percelen of gebieden met
specifek kuikengrasland.

http://www.louisbolk.org/downloads/3182.pdf
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GEZOCHT: THUISBLIJVERS
Voor een nieuw televisieprogramma zoekt Totem
Media (www.totemmedia.nl) vijftigplussers die, om
wat voor reden dan ook, nog nooit voorbij de
Nederlandse grens zijn geweest. Het programma
biedt hen de kans een onvergetelijke reis te
maken. Bent u of kent u een echte thuisblijver en
zou u wel meer willen weten over onze plannen?
Stuurt u dan een mailtje naar eva@totemmedia.nl
of belt u naar: 06 -28259893. Wij kijken uit naar
uw reactie!
Eva van Pelt
0031 (0)6 28259893
evavanpelt.nl
totemmedia.nl
MELDINGEN.
Helaas zien wij dat meldingen niet binnen de
afgesproken termijn (zie de voorwaarden/eisen van uw
pakketten en nieuwsbrieven) worden gedaan. Hiervoor
kan het collectief door RVO een boete opgelegd
worden. Graag volgend jaar op tijd melden. Liefst zo
snel mogelijk na gedane werkzaamheden, zodat uw
coördinator de mogelijkheid heeft om uw melding
correct te verwerken. Meldingsplicht om voor
uitbetaling in aanmerking te komen geldt voor de
pakketten: legselbeheer (nesten), kuikenveld, ruige
mest, landschappelijke elementen, baggeren en
ecologisch slootschonen.
WEIDEVOGELGROEP
Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de opzet van
een nieuwe structuur voor de weidevogelvrijwilligers.
Op dit moment is in het werkgebied van Weide- en
Waterpracht Weidevogelgroep Reeuwijk e.o. actief. In
het gebied van de Parmey en de Lange Ruige Weide
zijn de vrijwilligers ongeorganiseerd en in het gebied
van De Wetering werken de vrijwilligers onder de
paraplu van een werkgroep van IVN.
Het aantal actieve vrijwilligers bij Weidevogelgroep
Reeuwijk is de laatste jaren afgenomen en het vinden
van nieuwe bestuursleden is moeilijk. Tegelijkertijd
hebben verspreid over het hele werkgebied van het
collectief zich nieuwe enthousiaste vrijwilligers
gemeld en zijn er de actieve vrijwilliger in de overige

ANV gebieden, die zich graag organiseren zodat de
informatie, opleidingsmogelijkheden, excursies etc ook
voor hen beschikbaar zijn. Daarom is besloten om een
werkgroep weidevogels op te richten binnen het
werkgebied van Rijn en Gouwe Wiericke. Deze groep is
een zelfstandig werkende groep met een eigen budget
welke hulp krijgt van een betaalde kracht, ingehuurd
door het collectief. Deze kracht, voorlopig in de
persoon van Arjan van Duijvenboden, zal de werkgroep
bijstaan door het organiseren van activiteiten, het
begeleiden van vrijwilligers, het werven van fondsen,
het doen regelen of geven van opleidingen etc. De
werkgroep start per direct en Arjan is inmiddels bezig
met het plannen van activiteiten, het maken van een fb
pagina etc. De weidevogelgroep Reeuwijk heft zich per
31 december 2016 op en sluit zich bij de nieuwe
werkgroep
aan.
Met
instemming
van
de
ledenvergadering gaan de emailadressen over naar de
nieuwe werkgroep. Van ANV Lange Ruige Weide en de
Parmey hebben we de adressen van hun bekende
vrijwilligers in hun gebied gekregen en vanuit De
Wetering is er een contactpersoon doorgegeven van
de Werkgroep Nieuwkoop/IVN. Weet u vrijwilligers
die ook graag in de mailinglijst willen worden
opgenomen laat het dan weten aan bestuurslid Yvonne
Oostdam
of
aan
Arjan
van
Duijvenboden:
arjan@dnatuur.nl. Ook belangstellenden kunnen zich
tot ons wenden.

http://myclang.com/2/4/101/28/PQEVK20KXO4hYL1Cl8rAX0GnVm
jowxbewgFsFBu68v2nqqRAcwP8mQdyj8HIXEybaYewBKs3XwsFsrxOCTRXQ

HET PLATTELAND VERNIEUWT, DE STAD LONKT
Plattelandsondernemers
en
maatschappelijke
organisaties met vernieuwde ideeën voor het
platteland opgelet. Na een gedegen voorbereiding is
per 1 september LEADER Polders met Waarden van
start gegaan. De eerste periode waarin u LEADER
subsidie kunt aanvragen is van 12 december 2016 tot
en met 31 januari 2017.
LEADER Polders met Waarden is een Europees
subsidieprogramma dat nieuwe projecten op het
platteland
van
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden,
Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard helpt te

realiseren. Het gaat om innovatieve projecten vanuit
de samenleving met duurzaamheid of relatie stad-land
als thema. Meer informatie?Meldt u aan voor de
Nieuwsbrief LEADER Polders met Waarden op de site
www.poldersmetwaarden.nl of neem contact op met
Yvonne Oostdam:
yvonne@oostdamj.nl of 0172616998/06-29391299
SNL
De betalingen van de subsidie natuur en landschap
(SNL) over het beheerjaar 2016 starten half januari
en zijn naar verwachting op 15 mei 2017 afgerond.
ANLb
De betalingen van de subsidie voor agrarisch
natuurbeheer 2016 (ANLb) worden vanaf half januari
betaald
Bron RVO nieuwsbrief 16-11-16

CONTACTPERSONEN.
Voor ANV Weide en Waterpracht:
Fien Verbij 0172-589463/06-27586051
mail Fien: f.verbij@planet.nl
Voor ANV de lange Ruige Weide:
Anton de Wit 0182-393426/06-29343406
mail Anton: anton@rijnengouwewiericke.nl
Voor ANV De Wetering:
Linda van Niekerk 06-28193647
mail Linda: mooijman123@hotmail.com
Voor ANV De Parmey
Frank Spruit 06-23786686
mail Frank: frank-spruit@hotmail.com
Het agrarisch natuurbeheer wordt mede
gefinancierd uit het Programma voor
Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor
Nederland (POP3). Het POP wordt deels
gefinancierd
uit
het
Europees
Landbouwfonds
voor
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

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

