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Van de voorzitter
Overal om ons heen horen wij positieve
geluiden over initiatieven, nieuwe ideeën en
veranderingen om het agrarisch beheer te
verbeteren. Zo ook in de Lopikerwaard. Dit
jaar wordt voor het eerst op twee locaties
een zeer belangrijke vernattingsmaatregel
toegepast. Het waterpeil in de sloten van ca
40 ha grondgebied, wordt verhoogd. Het
peilbeheer wordt gereguleerd door middel
van polderwindmolens die mede door de
Provincie Utrecht aangeschaft zijn.
Een ander positief initiatief is de ontwikkeling
van nieuwe pakketten binnen de agrarische
natuurvereniging. De pakketten worden
afgesloten buiten het ANLb waardoor
maatwerk mogelijk wordt.
Ook nieuw in 2018 is de komst van de
“watermakelaar” in de Lopikerwaard.
HDSR wil samen met de agrarische sector
werken aan het verbeteren van de

waterkwaliteit en afremming bodemdaling.
Daarom heeft HDSR een stimuleringsregeling
opgezet voor de periode 2018-2021. In het
gebied van Lopikerwaard zal Harold Vlooswijk
de rol van watermakelaar vervullen. Hij heeft
ruime ervaring in het faciliteren van Groen
Blauwe Diensten in Utrecht en Zuid Holland. Hij
is praktisch, kent de boerenpraktijk vanuit
eigen ervaring en spreekt de taal van de
boeren.
Goed nieuws is er voor agrariërs buiten het
bestaande weidevogelkerngebied. Vanaf 2019
zijn er middelen beschikbaar om ook in de
randzones pakketten af te sluiten.
Als laatste wil u van harte uitnodiging op onze
open dag op 31 mei a.s. (zie verderop in de
nieuwsbrief)
Kees Overbeek, voorzitter

Uitbreiding weidevogelbeheer met weidevogelrandzones
In het ontwerp van het natuurbeheerplan
2019 van de provincie Utrecht zijn een aantal
cruciale wijzigingen doorgevoerd.
Om de structurele achteruitgang van
weidevogels in Nederland te stoppen is een
landelijk intensiveringstraject gestart met
hieraan gekoppelde extra budgetten. Voor
2019 t/m 2021 is circa 1,2 mln. extra Europees
POP-geld beschikbaar voor aanvullend
agrarisch weidevogelbeheer in Utrecht.
Dit houdt in dat er o.a. beheer kan worden
afgesloten in zogenaamde
weidevogelrandzones. Dit zijn gebieden
buiten de reeds bestaande
weidevogelkerngebieden waar agrariërs
voorheen niet mee konden doen. De
agrarische natuurvereniging streeft naar een

hoeveelheid zwaar beheer van 15 % van de
totaal afgesloten oppervlakte in deze
weidevogelrandzones (uitgesteld maaien,
voorweiden, plas-dras, greppelplas-dras,
hoogwaterpeil). Bovendien moet het collectief
en het totale zonegebied 0,4 % plas-dras
realiseren. Ligt u binnen een
weidevogelrandzone, dan kunt u na overleg
met het collectief deelnemen aan het ANLb
subsidiestelsel.
Binnen het bestaande weidevogelkerngebied
zijn er op dit moment ook mogelijkheden /
middelen beschikbaar om nieuw beheer af te
sluiten.
Neem contact op de gebiedscoӧrdinator op
06-51767010 of mail voor meer informatie naar
info@anvlopikerwaard.nl
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Nieuwe verenigingspakketten
Om de weidevogelnesten beter te kunnen
beschermen en de overlevingskans van jonge
weidevogels te vergroten biedt de ANV
Lopikerwaard een tweetal aantrekkelijke
verenigingspakketten aan:
1) MAAIEN OP MAAT
2) LAST-MINUTE BEHEER EXTRA
De verenigingspakketten zijn ontwikkeld
buiten het reguliere ANLb om.
1) MAAIEN OP MAAT
Dit pakket kan in overleg met de ANV worden
afgesloten bovenop de reeds afgesloten
pakketten met legselbeheer. Het pakket biedt
tijdens het maaien een grotere
overlevingskans van de nesten / pullen dan
het losstaande reguliere pakket. Maaien op
maat houdt in dat er samen met een ervaren
weidevogelbeschermer gemaaid wordt.
Nesten worden ter plekke beschermd door
grotere enclaves / kuikenland. De
“maairoute” wordt in overleg met de agrariër
ter plekke bepaald en op die manier kunnen
de pullen hun vluchtroute zoeken. Voor het
kuikenland (dus het gras wat blijft staan voor
eventuele nesten en jongen) krijgt u naast de
ha prijs a € 304.38 ook de daarin aanwezige
nesten dubbel uitbetaald.
Omdat het pakket buiten het ANLb wordt
aangeboden is flexibiliteit binnen het pakket
in overleg met de weidevogelbeschermer
mogelijk. Denk hierbij aan de grootte van het
kuikenland, maaien zodra de er geen vogels
meer aanwezig zijn, maaisnelheid etc.
Voorwaarden:
 Langzaam maaien, aangepaste snelheid
 Gedeeltes waar nesten en jongen
aanwezig worden ontzien d.m.v. grotere
nestenclaves; de enclaves worden extra
beloond d.m.v. van een kuikenveldpakket
 Creëren van vluchtmogelijkheden;
slootkanten laten staan (minimaal 2m),
worden ook extra beloond d.m.v.
kuikenveldpakket.
 Maaien uitsluitend met 1 maaibalk;
frontmaaier, of zijmaaier.
 In overleg maaien van binnen naar buiten
 Aanmelding: 5 dagen voor geplande
maaidatum

Een regulier pakket met legselbeheer ANLb
is € 25,- / ha + de vergoeding van
beschermde nesten. De vergoeding van het
pakket verenigingspakket MAAIEN OP MAAT
wordt als volgt berekend:
 Dubbele vergoeding van nesten. Grutto,
tureluur € 160.00 per nest (normaal tarief:
€ 80,-) kievit scholekster € 80.00 (normaal
tarief: €40,-)
 Randen- en enclave / kuikenland
vergoeding € 305,38 / ha
 Tijdvergoeding (verloren tijd door
langzamer maaien) € 100.00 / ha
Rekenvoorbeeld: op een perceel van 2
hectare heeft u 3 grutto- en 2 tureluurnesten.
In totaal blijft bijvoorbeeld 0,25 ha
kuikenland (inclusief randen)
staan(afhankelijk van locatie en
hoeveelheid nesten)
Vergoeding kuikenland: 0,25 ha* € 304.38 =
€ 76,10
Vergoeding nesten: 5 * € 160 = € 800
Tijdvergoeding: 2 ha * 100 = € 200
Totaal: € 1076,10
2) LAST-MINUTE-EXTRA
Op een perceel waar veel nesten en/of
jonge weidevogels aanwezig zijn wordt het
maaien ten minste 14 dagen uitgesteld en
niet eerder gemaaid dan 1 juni.
Voorwaarden:
Aanmelding: 5 dagen voor geplande
maaidatum bij de ANV
a) vergoeding voor oppervlakte perceel
2 weken uitstel
€ 304,38 / ha
3 weken uitstel
€ 456,88 / ha
4 weken uitstel
€ 609,39 / ha
b) dubbele vergoeding voor gevonden
nesten op het perceel
kievit / scholekster € 80 per nest
grutto / tureluur € 160 per nest
Rekenvoorbeeld: op een perceel van 2
hectare heeft u 3 grutto en 2 tureluur nesten
gevonden. U wilt op 10 mei gaan maaien en
meldt op 5 mei aan de gebiedscoӧrdinator
dat u op dit perceel in aanmerking wenst te
komen voor last minute beheer.
De rustperiode is in dit geval dus 3 weken:
van 10 mei tot en met 31 mei = 3 weken.
Oppervlakte vergoeding: € 456,88 + nesten
vergoeding € 800 = Totaal € 1256.88

Meldingen
Nesten:
Nestformulieren: kunnen tot 1 augustus 2018 opgestuurd worden naar de ANV: Reigerstraat 12, 2405 WD Benschop. Deze formulieren
dienen als basis voor uw variabele vergoeding. Te laat insturen betekent geen vergoeding voor de gevonden nesten.
Ruige mest: vanaf 1 februari tot de begindatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag
volgend op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september. Er mag per beheerjaar
slecht één melding gedaan worden.
Kuikenvelden: 5 dagen vooraf. Bij dit pakket wordt het maaien 2,3 of 4 weken uitgesteld. Nesten worden dubbel vergoed.
Bufferstroken: Als u in aanmerking wilt komen voor de hogere vergoeding van dit pakket, dan dient u binnen 3 werkdagen na het maaien
een melding te maken bij het collectief.
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Toeslag weidevogelmozaïek
Bent u op de hoogte van het verkrijgen van
een mozaïektoeslag ?
De toeslag mozaïekbeheer is een
vergoeding voor de kosten die gemaakt
worden voor het plannen/inpassen en
uitvoeren van mozaïekbeheer. Het betreft
extra kosten bovenop de verrekening van
de opbrengstderving van het gewas. Het
gaat om o.a. de volgende kosten:
 Hogere bewerkingskosten (o.a. maaien,
kuilen) doordat vaker en met kleinere
eenheden bewerkingen uitgevoerd
worden.
 Extra opslagkosten van meer voer van
verschillende kwaliteit.
 Extra kosten voor het vervoederen bij
voer van verschillende kwaliteit.
De kosten voor het plannen/inpassen en
uitvoeren van het mozaïekbeheer zijn
afhankelijk van de intensiteit van het beheer
op bedrijfsniveau. Hoe hoger het areaal
gecontracteerd beheer en hoe groter de
verscheidenheid in gecontracteerd beheer,
hoe hoger de vergoeding voor het
mozaïektoeslag.

De toeslag wordt alleen toegepast voor de
volgende (zwaar)beheerpakketten:
 Pakket 1 (Grasland met rustperiode, min
1 ha.) Pakket 1L en 1M worden als
afzonderlijk pakket meegerekend
 Pakket 3 (Plasdras, min 0,5 ha)
 Pakket 5 (Kruidenrijk Grasland, min 1 ha)
 Pakket 6 (Extensief beweid Grasland,
min 1 ha)
Voorbeeld
Een bedrijf met 50 hectare beheer, 20 %
zwaarbeheer en 2 verschillende
zwaarbeheerpakketten komt volgens de
staffel in aanmerking voor een
mozaïektoeslag van € 60,- per hectare
zwaarbeheer (bovenop de ‘normale’
vergoeding voor de betreffende
zwaarbeheerpakketten). Dat is 50 ha x € 60,= € 3.000,Percentage
kuikenland
10
15
20

Tarief (per
hectare) bij 2
pakketten
€ 20,€ 37,50
€ 60,-

Tarief (per
hectare) bij 3 of
meer pakketten
€ 22,5
€ 41,25
€ 65,-

25

€ 81,25

€ 93,75

30

€ 105,-

€ 127,50

Let op: Mozaïektoeslag is alleen verkrijgbaar
voor deelnemers in de provincie Utrecht.

Eerste snede
melden pakket 13c
De bufferstroken, oftewel het
pakket waarbij een strook van 2
meter onbemest blijft, bestaat uit
een tweetal soorten
vergoedingen; een hoger en een
lager tarief.
Als u in aanmerking wilt komen
voor de hogere vergoeding van
dit pakket, dan dient u binnen 3
werkdagen na het maaien van de
eerste snede een melding te
maken bij het collectief. De
melding kan via de website
gemaakt worden.
www.anvlopikerwaard.nl
Als u geen melding maakt, dan
gaan we er van uit dat de rand bij
de eerste snede is gemaaid en
valt u automatisch in het lage
tarief.
Vergoeding bufferstroken
Eerste snede NIET maaien €
1.206,16 per ha
Eerste snede WEL maaien €
1.106,16 per ha

Aanleg van nieuwe
landschapselementen
Wist dat de provincie Utrecht elk
jaar een behoorlijk bedrag
reserveert voor de aanleg van
nieuwe landschapselementen. Bent
u van plan een bosje aan te
leggen, een bomenrij of heeft u
plek voor een poel.

Uitnodiging open dag
Komt u ook naar de open dag van de ANV?
Op 31 mei 2018 organiseert de ANV in samenwerking met Stichting Agrarisch onderwijs Utrecht
een open dag.
De open dag wordt gehouden op het terrein van Martien van Rossum. Deze deelnemer heeft
een aantal vernattingsmaatregelen in toegepast. Zo heeft hij 2 percelen als plas-dras
ingericht, waarbij bij beide percelen circa 1 ha onder water staat tussen 15 februari en 15 juni.
Vanaf dit voorjaar worden ook in zijn sloten het waterpeil opgezet. (zie ook tekst hieronder:
water voor weidevogels). De heer van Rossum wil graag kennis en praktijkervaring delen met
andere deelnemers en omwonenden.

Landschapselementen die passen
binnen het Natuurbeheerplan van
de provincie komen in aanmerking
voor aanleg- en beheersubsidie.
Neem voor meer informatie
contact op met de ANV via
info@anvlopikerwaard.nl

Bij de ANV kunt u deze dag ook terecht met vragen over pakketten, tarieven, meldingen
adviezen of andere zaken. U kunt kijken naar een demonstratie ecologische slootschonen en
een vlucht met een weidevogeldrone volgen. Cor Kromwijk is die dag aanwezig om u meer te
kunnen vertellen over de “watermakelaar” en de openstelling van de regeling.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:
Voor wie:

31 mei 2018
VOF van Rossum; Lopikerwegwest 108, Cabauw
11.00 u – 14.00 u
Deelnemers ANLB, leden ANV, omwonenden, geïnteresseerden
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Water voor weidevogels
Tijdelijk opzetten hoog waterpeil
Een verhoging van het waterpeil is
belangrijk voor weidevogels omdat het
gras minder snel groeit doordat de bodem
natter en kouder is. Dit is voor de kuikens
van weidevogels belangrijk. In het voorjaar
kunnen zij zich goed bewegen in het gras
en naar voedsel zoeken. Volwassen
grutto’s en tureluurs kunnen in een zachte
bodem makkelijker met hun snavel
voedsel uit de grond halen.
Op 2 locaties binnen het werkgebied van
de ANV Lopikerwaard wordt dit
weidevogelseizoen het waterpeil tijdelijk
verhoogd door middel van
polderwindmolens. Op dit moment zijn de
voorbereidingen in volle gang en de
verwachting is dat komende weken de
molentjes geplaatst worden.
Waarom draagt een verhoogd waterpeil
bij aan de verbetering van het leefgebied
van de weidevogels?
Uit een recent onderzoek door de WUR
(Melman & Sierdsema, 2017) waarin de
achteruitgang van de weidevogels is
bestudeerd, wordt geconcludeerd dat in
het agrarisch gebied de kwaliteit van
weidevogelgrasland onvoldoende is door
o.a. verdroging, intensivering van het

grondgebruik en onvoldoende kwalitatief
goed kuikenland.
Ook in de Lopikerwaard wordt steeds
meer zichtbaar dat deze factoren een rol
spelen bij de afname van de
weidevogels.
In 2008 is de grootschalige ruilverkaveling
van Utrecht afgerond. In de Lopikerwaard
is tijdens deze ruilverkaveling er o.a. een
volledig nieuwe waterhuishouding
aangelegd ten behoeve de landbouw.
Op onderstaande figuur is goed te zien
dat de ontwatering in de Lopikerwaard
aanzienlijk groter is dan in de
naastgelegen Krimpenerwaard.
De ANV stimuleert haar leden om
percelen plasdras te zetten. De afgelopen
jaren heeft dit geleid tot meerdere
plasdraspercelen. Juist omdat
aangetoond is dat ontwatering een grote
rol speelt bij de afname van de
weidevogels zoekt de ANV Lopikerwaard
met name in die richting naar
verbetermaatregelen.
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden
op uw bedrijf of wilt u bij de betreffende
deelnemers een locatiebezoek brengen?
Neem dan gerust contact met ons op
voor meer informatie via 06-51767010 of
via info@anvlopikerwaard.nl

Vacature
De ANV Lopikerwaard is op zoek
naar een kandidaat voor de
vacature van:
Bestuurslid
Wilt u zich inzetten voor onze
weidevogels, landschap en de
biodiversiteit in de Lopikerwaard?
Bel dan voor meer informatie
naar:
Cor Kromwijk (bestuurslid):
06-12564463
of naar:
Kees Overbeek (voorzitter):
06-53428038

Watermakelaar

HDSR stelt binnenkort de Subsidieregeling “Regionaal partnerschap voor water en bodem” open in haar beheergebied in Utrecht en ZuidHolland. Hierbij worden agrariërs uitgedaagd agrarische waterplannen op te stellen om daarmee subsidie voor maatregelen aan te
kunnen vragen. Om deze agrariërs te werven en faciliteren hebben wij als agrarisch collectief een watermakelaar gevonden die dit werk
kan doen. In het gebied van Lopikerwaard zal Harold Vlooswijk de rol van watermakelaar vervullen. Hij heeft ruime ervaring in het
faciliteren van Groen Blauwe Diensten in Utrecht en Zuid Holland, hij is praktisch, kent de boerenpraktijk vanuit eigen ervaring en spreekt
de “taal” van de boeren. De regeling is bedoeld als laagdrempelige regeling voor agrariërs die gebiedsgericht kleinschalige
investeringsmaatregelen willen treffen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en afremmen bodemdaling in specifieke
veenweidegebieden.
Voorbeelden maatregelen:
 Investeringen in beslissingsondersteunende systemen (BOS) o.b.v. bodemonderzoek aangevuld met beschikbare meetresultaten
 Inrichting zuiveringssystemen drainagewater/uitstroom greppels (bijvoorbeeld met ijzerzand)
 Maatregelen ter voorkoming van erfafspoeling op basis van een bedrijfsscan
 Plaatsen drinkbakken én afrastering om vertrapping slootkanten en uitspoeling van nutriënten te voorkomen
 Aanleg natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever, natte bufferstroken, helofytenfilters
 Aanleg droge bufferstroken (breder dan wettelijk voorgeschreven mest- en spuitvrije zone)
 Bodemdalingremmende maatregelen in onderbemalingsgebieden of laagste delen van de polder
 Aanleg/inrichting veenweidesloot van de toekomst
 Investeringen in precisiebemesting
 Investeringen voor spuitapparatuur of – technieken die verder gaan dan wettelijk verplicht
 Investeringen in vaste rijpaden op het perceel, aanschaf GPS/materieel
 Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter en andere investeringen t.b.v ‘verbeterde goede landbouwpraktijk
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