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Zonnepompjes werken effectief
Dit voorjaar zijn er zeven pompjes geplaatst bij deelnemers van onze vereniging om, naast de grotere plas
dras percelen, bestaande greppels in percelen met uitgesteld maaien te vernatten . Het gaat hierbij om 300
meter greppel. We zijn er erg enthousiast over, want de vogels werden gelijk de eerste week gezien bij de
vernatte greppels. Op sommige plekken bleven ze om te nestelen, op andere om te foerageren. We zien dat
water belangrijk is om tot een betere vogelstand te komen. De pompjes worden beschikbaar gesteld door de
ANV, en de agrariërs krijgen een vergoeding op basis van inkomstenderving.
Mocht u interesse hebben voor volgend jaar, dan kunt u zich bij info@anvhollandsnoorden.nl aanmelden.
Terug naar begin
Uitbetaling beheerjaar 2016 eind mei
De ANV heeft vorig jaar een betaalaanvraag gedaan voor het agrarisch natuurbeheer in 2016. Pas in februari
2017 hebben wij een voorschot ontvangen en is dit aan u uitbetaald. Helaas heeft het tot halverwege deze
maand moeten duren voordat RVO de definitieve uitbetaling ons heeft overgemaakt en wij een
verantwoording hiervan kregen.
Ondertussen zijn wij afgelopen weken bezig geweest met fouten wegwerken in ons administratie systeem
voor het beheer in 2017. Dit als gevolg van niet actuele administratie van percelen in Mijn RVO van de
deelnemers. Het zou ons (volgend jaar) veel tijd schelen, als eind april al uw percelen op naam staan in Mijn
Dossier. Dit kan ook al gedaan worden, zonder dat de gecombineerd opgave ingevuld wordt! We weten dat
dit in de praktijk soms niet mogelijk is, maar voor de percelen waar het wel kan willen we u vragen om dit
toch tijdig te verwerken.
We gaan nu starten met de uitbetaling van het beheerjaar 2016. U ontvangt eind mei een specificatie hierover
en het zal zo spoedig mogelijk (met aftrek van het voorschot) aan u worden overgemaakt.
Terug naar begin
Deelnemers gezocht voor Pilot kruidenrijkgrasland
Eind maart heeft Henk Oud (veevoedingsdeskundige) aan veehouders en andere belangstellenden over de
waarde van kruidenrijkgrasland voor de melkveehouderij een presentatie gegeven. Hij was op uitnodiging
van de ANV naar Wadway gekomen om deelnemers de voordelen van kruidengrasland te laten zien, zowel
voor het vee, als de vogels én we konden het zelfs ruiken! De ANV gaat meedoen met een onderzoeksproject

van 3 jaar: pilot kruidenrijk grasland. Hiervoor zoeken we nog deelnemers die aan het eind van de zomer een
perceel willen inzaaien met een beschikbaar gesteld kruidenrijk/gras mengsel. Het is de bedoeling dat het
dan drie jaar “gevolgd” wordt: welke insecten, planten, vogels trekt het aan? Wat zijn de ervaringen van de
deelnemer tijdens die periode? Er hebben zich al deelnemers aangemeld, maar er is nog ruimte voor
anderen. Bij deelname aan het project krijgt u hier een vergoeding voor.
Heeft u interesse en wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Wagenaar, tel 0680100993 of via de mail mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl
Terug naar begin
Vrijwilligers starten nu met akkervogelmonitoring
Vogelakkers, wintervoedselakkers en zomerranden (kruidenrijke rand) zijn dit jaar volop in beheer genomen
om akkervogels aan te trekken. De vogelakker bestaat uit een eiwitrijkgewas met daarin stroken met kruiden
én de winterakker bestaat uit zomergraan met minimaal 5% kruidenmengsel. Om te kijken of de akkers en
randen nu de ringmus, de gele kwikstaart etc. aantrekken, gaan vrijwilligers met één van de veldmedewerkers
vier keer de percelen monitoren. Beginnend in mei, en dan de drie maanden volgend. Ze zullen zich van te
voren melden bij u, als beheerder. De vrijwilligers zullen de gegevens digitaal vastleggen, zodat we de
resultaten later in dit jaar kunnen evalueren, maar ook presenteren aan de deelnemers.
Terug naar begin
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