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GEWASCODES
Zoals aangegeven tijdens de bijeenkomst over Akkernatuur op 30 januari 2017 zouden wij u nog informeren
over welke gewascodes u kunt toepassen bij het betreffende beheerpakket. De herziende gewascodetabel is
inmiddels door RVO.nl gepubliceerd. Via de volgende link kunt u deze bekijken: “Tabel combinatie gewascode
en pakketcode ANLb (Excel)”.
Bij de onderstaande beheerpakketten adviseren wij vanuit het ANLB de volgende codes afhankelijk van het
hoofdgewas. Wanneer het perceel/ rand voor meer dan 50% bestaat uit een bepaald gewas, dan kunt u de
code van het betreffende hoofdgewas toepassen.
Let op! U moet zelf bij de keuze van de gewascodes bekijken of dit past op uw bedrijf en hoe het zit met
eventuele andere regelingen.

Grondgebruik

toegestane Omschrijving gewascode
gewascode

A15 Wintervoedselakker

Bouwland

233

Tarwe, winter

A15 Wintervoedselakker

Bouwland

234

Tarwe, zomer

A15 Wintervoedselakker

Bouwland

2652

Overige granen

A16 Vogelakker

Bouwland

258

Luzerne

A16 Vogelakker

Bouwland

799

Klaver, rode

A16 Vogelakker

Bouwland

1925

Overige akkerbouwgewassen

A19 Kruidenrijke akkerranden: EENJARIG

Bouwland

1925

Overige akkerbouwgewassen

A19 Kruidenrijke akkerranden: EENJARIG

Bouwland

2652

Overige granen

A19 Kruidenrijke akkerranden: MEERJARIG Bouwland
1925
Overige akkerbouwgewassen
Wij raden het u aan om niet de code voor agrarisch natuurmengsel in te gebruiken.

UITNODIGING BIJEENKOMST WEIDEVOGELBEHEER
ANV Hollands Noorden organiseert 30 maart aanstaande een avond met het onderwerp:
Inpassen kruidenrijk grasland en uitgesteld maaien in bedrijfsvoering, ‘kostenpost of meerwaarde?
U ontvangt binnenkort een uitnodiging met een uitgebreide toelichting. De avond wordt gehouden in de
Vriendschap te Wadway van 20.00-22.00 uur. Reserveert u donderdag 30 maart alvast in uw agenda?

PERCELEN OVERNEMEN BIJ RVO. OOK ECOLOGISCH SLOOTSCHONEN!
Bij de gecombineerde opgave van 2017 is het van belang dat alle percelen, waar u een beheercontract voor
heeft afgesloten, in uw Dossier van RVO staan. Dus ook ecologisch slootschonen en de randen met beheer!
Ons systeem vergelijkt namelijk de percelen, die wij in ons systeem ingetekend hebben met de gegevens die
RVO heeft in uw percelen. Elke afwijking wordt aan ons gemeld als fout. Sommige niet ernstig, sommige
ernstig. De foutmeldingen kunnen al gaan om 0,0001 Ha die niet overeenkomt. Het is dus handig dat u (om
deze fouten te voorkomen) de percelen overneemt voor 1 april. Handleiding overnemen ANLb perceel.

BEDRIJFSKAART EN STALKAART
Binnenkort ontvangen alle “weidevogelboeren” en alle
“deelnemers met het pakket legselbeheer”, twee
bedrijfskaarten. Deze dient u aan uw vrijwilliger te geven, zodat
hij/zij overzicht heeft waar de percelen liggen, en hierop
aantekeningen kunnen maken.
De stalkaart krijgt u van uw vrijwilliger (de stalkaarten zijn aan
de weidevogelverenigingen verstrekt). Deze stalkaart moet
worden opgehangen en bijgehouden, zodat de
veldmedewerker en de NVWA bij controle over de juiste
gegevens kunnen beschikken.
Indien de vrijwilligers alles digitaal noteren, waar wij als ANV de voorkeur aan geven (i.v.m. het uitwisselen van

de gegevens), moeten de gegevens binnen 24 uur genoteerd zijn op Boerenlandvogels.nl. Dit geldt zowel voor
het kaartbeeld als de nestgegevens.
Denk er aan dat u als deelnemer ten alle tijden verantwoordelijk bent voor de registratie van de nesten. Zorg
daarom voor een goed overleg met de vrijwilliger over beheer en registratie.

NESTBESCHERMING
Ook tijdens het beweiden en tijdens bewerkingen (ook loonwerk door
anderen) gaat de bescherming van vogels gewoon door. Zorg er dus voor dat
uw vrijwilliger ruim van te voren op de hoogte is gebracht van eventuele
werkzaamheden of beweiding. De vrijwilliger heeft dan de mogelijkheid
nestbeschermende maatregelen nemen. Bent u ervan bewust dat de
bescherming van de nesten uw verantwoordelijkheid is.

NIEUWSBRIEF
Eind maart/begin april zal de eerst volgende nieuwsbrief op de deurmat vallen.
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