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NIEUWSBRIEF
Start seizoen
Uitbetaling 2018
Uitbetaling over 2018 zal deze
maand plaatsvinden. Nu
bekend is wat wij uitbetaald
krijgen en welke kortingen zijn
toegepast, worden de laatste
berekeningen en controles
uitgevoerd en de creditnota's
opgesteld.

Mijn
boerennatuur
Mijn boerennatuur is inmiddels
in werking en wordt al gebruikt
om bijvoorbeeld de percelen
ruige mest te melden.
U kunt al uw beheer inzien (ook
op kaart) en de bijbehorende
pakketvoorwaarden nalezen en
uitdraaien en uw percelen
uitprinten.
Heeft u de eerste ronde
inloggen gemist dan kunt u een
nieuwe inlogcode opvragen via
email:
coordinator@degroeneklaver.nl

Voor de weidevogelliefhebbers is het nieuwe seizoen echt gestart nu in
Friesland op 28 februari - vroeger dan ooit! - het eerste kievitsei is
gevonden. Het past misschien bij de huidige warmterecords, maar het
komt toch als een verrassing. In de zuidelijker weidevogelgebieden zijn
de weidevogels nog niet eens of nog maar net aan hun territoria
begonnen.
Veel deelnemers zijn al gestart met het agrarisch natuurbeheer,
afhankelijk van de startdatum van het beheerpakket dat ze hebben
afgesloten. Een aantal activiteiten lopen tenslotte vooruit op de komst
van de vogels. Zoals het oppompen van water voor plas-dras-percelen
(ingangsdatum 15 februari) en het uitrijden van ruige mest.

Uitrijden ruige mest
Het uitrijden van ruige mest is ook gestart. Deelnemers hebben een
mailing ontvangen over het melden. De melding moet in ieder geval
naar Koos of Corrie, onze veldmedewerkers (zie colofon), zodat die in
de gelegenheid zijn hierop te controleren.
De melding verwerken we zo snel mogelijk in de beheeradministratie
van De Groene Klaver en dienen we in bij RVO. Als u inlogt op
www.mijnboerennatuur.nl kunt u de nummers vinden van de percelen
waar u de mest uitrijdt en deze nummers en uitrijdatum doorgeven aan
Koos of Corrie. Doe dit liefst nog dezelfde dag of uiterlijk de volgende
dag! Vervolgens kunt u na enkele dagen via mijnboerennatuur
controleren of uw melding volledig is verwerkt.
De vrijgegeven uitrij-tijden verschillen dit jaar overigens van wat er in
de voorwaarden van het beheerpakket staat. Volgens het mestportaal:
Rijd je vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan
rijd je in 2019 uit tussen 1 januari en 15 september. De volgende
uitrijperiode is van 1 december 2019 tot en met 15 september 2020.
Voor zover nu bekend hebben de eerste deelnemers pas in februari de
strorijke mest uitgereden. Heeft u toch eerder de strorijke mest
uitgereden op een perceel met pakket ruige mest, meldt dit dan alsnog
zodat we kunnen nagaan of dit nog vergoed kan worden.
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De Groene Klaver
neemt extra
maatregelen voor
herstel van de
weidevogels
In de Westeindse Polder bij
boer Quno Onderwater in
Zoeterwoude zijn vanaf 15
februari enkele duizenden
vierkante meters weiland “plasdras” gezet. Een waterpomp op
zonenergie houdt een deel van
het weiland heel vochtig.

Plas-dras percelen
De ingangsdatum voor plas-dras was 15 februari. Toen moest 60%
van het opgegeven plas-oppervlak daadwerkelijk 5 tot 20 cm onder
water staan. Om dat te halen begint men meestal al een week van
tevoren met het oppompen. Die aanloop hebben de zonnepompen
ook nodig, zeker waar de droogte nog merkbaar is. Soms is eerst de
trekker ingezet om water te pompen en moet de zonnepomp daarna
het plas-dras op niveau houden.

Gedurende het broedseizoen
laat men het met absolute rust.
Erg belangrijk, omdat de
teruggekeerde weidevogels uit
Zuid-Europa en Afrika daar veel
voedsel en rust vinden,
herstellen en aansterken van
deze enorme trektocht naar
onze broedgebieden.
Als na een succesvolle
broedperiode de eieren
uitgekomen zijn, dan hebben
ook de pullen veel baat bij de
vochtige omgeving. Ze vinden
daar bescherming en voedsel.
Ook in andere polders van de
Groene Klaver zijn dergelijke
maatregelen genomen zoals in
de Zoetermeerse Meerpolder,
de Zwanburger polder, polder
Waterloos en ook in de
Geerpolder is een plas-dras
gebied.

Legselbeheer en kuikenland
De Groene Klaver streeft ernaar om naast percelen met legselbeheer
ook altijd voldoende kuikenland af te sluiten. De vogels moeten
tenslotte zowel de eifase als de kuikenfase zo goed mogelijk
doorkomen. Onder kuikenland verstaan we percelen met voldoende
voedsel (eerst vooral insecten, later ook bodemdiertjes) en voldoende
schuilmogelijkheden tegen predatoren. De term kuikenland wordt
gebruikt voor vaste zware pakketten (uitgesteld maaien, voorweiden,
kruidenrijk grasland en extensief beweiden, beheerpakketten die de
hele contractperiode vastliggen). Maar ook voor 'last-minutepakketten' die u nog in het broedseizoen voor één seizoen kunt
afsluiten. Dat kan met name daar waar veel nesten of kuikens worden
gesignaleerd.
Het signaleren van hoge dichtheden nesten of kuikens in het
broedseizoen is een samenspel van deelnemers, veldmedewerkers en
weidevogelvrijwilligers en bij het toepassen van kuikenland blijven de
nestvergoedingen gehandhaafd.
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Colofon
Werkgebied Wijk en Wouden,
Santvoorde: Corrie van der
Helm, 06 - 1811 5526 of
corrie@degroeneklaver.nl
Werkgebied Van ADE,
Geestgrond: Koos Pennings,
06 - 4423 5913 of
koos@degroeneklaver.nl

Wilt u geen nieuwsbrief meer
ontvangen; stuur een bericht
naar
secretaris@degroeneklaver.nl

Voor zover onze budgetten dat toestaan, waar de omstandigheden
geschikt lijken en waar de deelnemer bereid is om voor een goede
bescherming van nesten en kuikens te zorgen kan er ook 'lastminute' kuikenland worden afgesloten op percelen die nog niet
onder contract staan maar waar wel veel broedparen worden
aangetroffen. Het gaat dan om maatwerkcontracten met goede
onderlinge afspraken en controles aangedragen en uitgevoerd door
deelnemers, veldmedewerkers en/of weidevogelcoördinatoren en
vrijwilligers.

Pakketten en tarieven
De pakketinformatie die u is aangereikt kan op details aangepast
worden. Het is de bedoeling dat dat leidt tot verruiming van
voorwaarden en maatwerk zonder dat het de oorspronkelijke
voorwaarden schendt. Dat geldt ook voor de tarieven. Op de laatste
ledenvergadering is besloten dat de 5% korting op alle
graslandpakketten komt te vervallen.
De verhoging van tarieven op vaste pakketten leidt ertoe dat de
marges van reserves voor ruige mest, kuikenland, nesten,
nesttoeslagen, mozaïektoeslagen en b-contracten afnemen.
Vooralsnog is die reserve voldoende.
De pakketvoorwaarden vindt u op www.mijnboerennatuur.nl (via
percelen, het blauw omcirkelde i-tje achter het beheerpakket). De
bijgestelde pakketvoorwaarden en tarieven worden binnenkort aan
de deelnemers toegestuurd.

Blauwe diensten
Het aantal deelnemers met 'blauwe diensten' (ecologisch
slootschonen, baggeren of het aanhouden van een bufferzone) is
toegenomen. Maar net als bij het weidevogelbeheer moeten de
sloten en slootkanten waarvoor beheer wordt afgesloten wel
worden toegevoegd aan het beheer ANLB in mijn RVO. Voor sloten
en slootkanten is dit nauwkeurig werk. Door goed in te zoomen
worden de blauwe diensten zichtbaar, waarna u ze kunt toevoegen.
De handleiding vindt u op de site van RVO, zie hier.
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