24 december 2018

NIEUWSBRIEF
AVG
Alle leden van de Coöperatie De
Groene Klaver ontvangen de
nieuwsbrief. Deze bevat
communicatie die het agrarisch
natuurbeheer en uw relatie met
de coöperatie moeten
ondersteunen. Bestuur en
medewerkers zien er op toe dat
geen informatie wordt verstrekt
over individuele deelnemers en
bedrijfssituaties tenzij daar
uitdrukkelijk toestemming voor is
verleend.
De nieuwsbrief is ook
beschikbaar voor niet-leden met
een algemene interesse in
agrarisch natuurbeheer en we
archiveren ze als bestand op
onze website.
Wilt u geen nieuwsbrief (met
aanwijzingen voor het agrarisch
natuurbeheer) meer ontvangen,
dan kunt u zich afmelden via
secretariaat@degroeneklaver.nl

Agrarisch
natuurbeheer in het
vroege voorjaar
De eerste beheeractiviteiten in het
nieuwe jaar zijn:
• Het uitrijden van ruige mest op
percelen met zwaar beheer volgens
pakket A07a.
• Plas-dras en greppel-dras percelen

Terugblik ALV
Op dinsdag 11 december jl. werd de Algemene
Ledenvergadering gehouden bij boerderij ’t Lage Land in
Warmond. Zo’n 40 leden waren hierbij aanwezig en luisterden
geïnteresseerd naar de
presentatie van Leo Maat,
wethouder in Alphen aan
de Rijn. Hij sprak o.a. over
de energietransitie,
bodemdaling en
mogelijke andere
inkomstenbronnen zoals
recreatie. De afscheid
nemende bestuursleden
Menno Wesselingh en Jan
Hogeveen werden in het zonnetje
gezet voor hun inzet afgelopen
jaren. Algemene zaken vanuit de
coöperatie, financiën van het
afgelopen jaar en het jaarverslag
2017 zijn besproken. De avond werd
afgesloten met een hapje en
drankje.
Familie Van Leeuwen hartelijk dank voor de goede zorgen.

mijnboerennatuur.nl
Afgelopen jaren dook u als deelnemer in de papieren om
gemaakte beheersafspraken met uw collectief op te zoeken. En
dan met name de laatste versie. Vanaf begin januari kunt u uw
actuele beheer inzien en controleren met computer, tablet of
smartphone.
Via 'documenten' kunt u belangrijke documenten inzien en
downloaden en meldingsformulieren opvragen voor
verschillende activiteiten en meteen invullen met het overzicht
van uw meldingspakketten. Daarna ondertekenen en snel
opsturen naar veldmedewerkers. U kunt via 'meldingen'
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Uitrijden ruige mest
Het pakket ruige mest ligt als
toegevoegd pakket op percelen
met zwaar beheer. De ruige
mest kunt u uitrijden buiten
rustperiodes om. In het voorjaar
kan (per jaar 10-20 ton/ha)
worden uitgereden van 1
februari tot het begin van de
rustperiode voor dat beheer. Na
het broedseizoen kan worden
uitgereden na de rustperiode
op uw pakket tot 1 september.
Let wel! U krijgt één volledige
bemesting per jaar vergoed. Wel
kunt u een deel van het perceel
in het voorjaar bemesten en een
aanvullende bemesting in het
najaar uitvoeren.
Graag direct na het uitrijden
melden. De melding gaat eerst
naar onze veldmedewerkers
voor eventuele controle, dan
naar de coördinator voor de
verwerking. Daarna wordt het
doorgestuurd naar RVO. Alles
binnen 14 dagen.

Plas-dras en greppel-dras
percelen
Ook het pakket plas-dras en
greppel-dras (A03-varianten)
kent - als de
weersomstandigheden dat
toelaten - een vroege start. 60%
van de als plas of greppel
ingetekende oppervlaktes
moeten op 15 februari 5 tot
20cm onder water staan. Hou er
rekening mee dat
zonnepompen in februari nog
niet op volle capaciteit draaien.
Ons advies: start een week
vroeger met pompen. Of
gebruik de eerste keer een
sterkere pomp voor het
opstarten. Onze contactpersoon
voor plas-dras is Koos Pennings.

controleren of uw meldingen tijdig (binnen 14 dagen!) door ons
zijn doorgestuurd naar RVO.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging om gebruik te maken van
mijnboerennatuur, inclusief inloggegevens en een handleiding.
Controleer meteen of uw beheer nog klopt en naar wens is en
neem anders contact op met coördinator of veldmedewerkers.

Machtigen en overnemen
Overigens moeten deelnemers zelf zorgen dat de machtiging bij
RVO in orde is en het ingetekende beheer waarvoor u contracten
heeft afgesloten ook bekend is bij RVO via 'Mijn RVO' en 'mijn
percelen'. Zie voor dat laatste de link Handleiding overnemen
ANLb perceel of sloot. Komt u er niet uit neem dan contact op
met één van onze veldmedewerk(st)ers.

Nieuw beheer in 2019
Er wordt jaarlijks gesleuteld aan het agrarisch natuurbeheer, ook
aan voorwaarden en tarieven. We zien er op toe dat daarmee
geen afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijke contracten.
Meestal is er dan ook sprake van ruimere mogelijkheden of
flexibeler voorwaarden. De belangrijkste nieuwe mogelijkheden
zijn die voor legselbeheer en kuikenvelden.
Met nieuwe varianten onder pakket A04 is het mogelijk om op
een perceel met nestbescherming en veel nesten of kuikens uit
te breiden met een rustperiode. En dat kan nu echt 'last-minute'.
Het hoeft niet meer 5 dagen van tevoren gemeld te worden maar
nu binnen 5 werkdagen na ingang van de rustperiode.
Voorheen werd er gecombineerd met het kuikenlandpakket A02.
Dit pakket kan nu anders worden ingezet. Niet meer in
combinatie met legselbeheer maar direct als rustperiode op
percelen buiten beheer waar toch veel broedparen worden
waargenomen. Bij voorkeur als overgang naar nieuw beheer in
volgende jaren. Het pakket kan zelfs worden gebruikt voor
gebieden buiten begrenzingen voor weidevogelbeheer waar
toch broedparen van weidevogels opduiken. Uiteraard na
beoordeling van de geschiktheid van die gebieden en kansen
voor een goed broedresultaat. Dat kan betekenen dat dan
aanvullende eisen worden gesteld zoals maaien minstens na 1
juni en handhaven van een weiderand tot 15 juni. Omdat het
pakket nog niet is meegenomen in onze subsidie-aanvraag voor
2019 moet nog wel worden gekeken hoeveel ruimte (financieel
en in hectares) wij hebben voor toepassing van dit pakket.
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Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen, stuur een bericht naar secretariaat@degroeneklaver.nl
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