Nieuwsflits 16-01-2018
In deze nieuwsflits
•
•
•
•
•

Tekort aan nestbeschermers? Nu melden!
Meldingen binnen één week
Vergoeding vaste mest op grasland
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Ik doe mee met Slimme Weidevogels

Tekort aan nestbeschermers? Nu melden!
Had u afgelopen jaar te weinig nestbeschermers tot uw beschikking, of te kort aan mandjes, waar de nesten
tijdelijk mee verplaatst worden tijdens de werkzaamheden op het land? Dan dient dit zo spoedig mogelijk
(vóór 1 februari) aan de coördinatoren van de weidevogelverenigingen doorgegeven worden. Dit kan per
mail. Zij ontvangen dan het materiaal en de vrijwilligers kunnen dit dan op uw land inzetten. Als u niet weet
bij welke weidevogelorganisatie zit, kunt u contact met ons opnemen tel 06 - 5342 0864. Graag ook aangeven
of het om nestbeschermers voor schapen gaat of voor die van koeien.
IVN:
Noorderkoggenland:
Obdam/Hensbroek:
Rotgangs:

Dhr. G. Pieterse
Dhr. T. van Losenoord
Dhr. K. Vlaar
Dhr. M. Volkers

g.pietersen@ivn-westfriesland.nl
ton@vlosje.nl
fietsfanaten1@gmail.com
merijnvolkers@hotmail.com

Bij Tringa zijn de gegevens al bekend bij de coördinator Joop Jong.

Melden uitrijden ruige mest binnen een week
Als u ruige mest uitrijdt, moet dit binnen één week na het uitrijden gemeld worden bij ANV Hollands
Noorden. Zo kunnen wij de melding binnen de gestelde termijn van RVO in ons administratiesysteem
opnemen. Voor de melding kunt u gebruiken maken van de website www.anvhollandsnoorden.nl. Het is
handig om de beheerovereenkomst 2018 bij de hand te hebben, zodat u de juiste BE-nummers en kaartje
kunt gebruiken. Heeft u vragen hierover, bel ons dan gerust op tel. 06 - 53 42 08 64.

Vergoeding vaste mest op grasland
Weidevogels hebben baat bij vaste mest. Daarom is er een vergoeding beschikbaar voor het aanbrengen van
vaste mest op de percelen, waar de volgende beheerpakketten zijn afgesloten:
• Grasland met rustperiode
• Kruidenrijk grasland
• Extensief beweid grasland
Vanaf 1 februari tot 1 september mag u weer vaste mest uitrijden.
De vergoeding bedraagt € 140,- per ha, mits het tijdig bij ons wordt gemeld. Op de percelen met legselbeheer
kunt u uiteraard ook ruige mest uitrijden. Echter u krijgt dan geen vergoeding voor het uitrijden.

Voorwaarden voor het uitrijden:
• Uitrijden mag alleen in de periode van 1 februari t/m 31 augustus, maar niet tijdens de met u
afgesproken rustperiode;
• Er moet minimaal 10 ton en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare worden uitgereden;
• Binnen 1 week na het uitrijden moet de melding bij ANV Hollands Noorden zijn ontvangen;
• Elk perceel kan maar éénmaal worden aangemeld.
Voor meer informatie over de landelijke regels verwijzen we u naar de site van RVO:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/mest/mest-uitrijden-en-gebruiken/

Startavonden weidevogelverenigingen
De weidevogelverenigingen houden elk voorjaar hun startavonden. Voor u als deelnemer zijn ze ook
interessant, omdat de laatste weetjes op weidevogelbeheer vermeld worden. Noteer daarom de volgende
datum in uw agenda:
Datum
Locatie
Aanvang
Noorderkoggenland
12 maart
Dorpshuis Abbekerk
20.00 uur
IVN
NME centrum Streekbos Paviljoen
Obdam/Hensbroek
26 februari
Dorpshuis Hensbroek
20.00 uur
Tringa
6 maart
De Nieuwe Nes
20.00 uur
De Rotgangs
De data van de startavonden voor IVN en de Rotgangs zijn nog niet bekend.

Ik doe mee met Slimme Weidevogels
We willen graag uw aandacht vestigen op het platform www.slimmevogels.net.
Dit platform is bedoeld voor melkveehouders én andere betrokkenen (zoals organisaties en vrijwilligers).
U kunt hier praktische tips en antwoorden op vragen over de zorg voor boerenlandvogels vinden en delen.
Iedereen kan met een eigen profiel zichtbaar maken wat hij/zij al doet. Door boeren met veel ervaring in
vogelvriendelijk beheer te verbinden met collega’s met vragen, maakt slimmevogels.net praktische tips en
ervaringen voor een bredere groep toegankelijk. Neem vooral een kijkje en maak uw profiel aan, hoe meer
goede voorbeelden, hoe beter!
Het online platform is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, een samenwerkingsverband van de
Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland. Vogelbescherming en BoerenNatuur.nl zijn als
(kennis)partners betrokken. https://www.slimmevogels.net/over-ons/

ANLb subsidies worden mede mogelijk gemaakt door:

ANV Hollands Noorden

Dorpsstraat 106
1713 HL Obdam

www.anvhollandsnoorden.nl
info@anvhollandnoorden.nl
06 - 5342 0864

