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NATUURBERICHT   1 – 2015. 
Beste beheerder, 
2014 ligt al weer een aantal weken achter ons. Een jaar waarin door de Natuur Coöperatie 
Krimpenerwaard hard is gewerkt aan het verkrijgen van een status als gecertificeerd 
natuurbeheerder, overleggen met de provincie Zuid-Holland omtrent het verbeteren van de perceel 
toegangen en het aanvragen van een provinciale subsidie voor het Uitvoering Programma Groen.  
 
Inmiddels staan we voor de aanvang van het 3e jaar waarin we het natuurbeheer mogen voeren. 
Wederom een belangrijk jaar want in 2015 dient de eerste evaluatie plaats te vinden en zullen 
derhalve alle aspecten m.b.t. natuur en landschap dienen te worden geïnventariseerd. 
 
Ook dit jaar zullen wij voor u de dagelijkse begeleiding van het beheer voeren. Indien wij zaken met u 
willen bespreken wordt er door ons contact opgenomen. Voor vragen en opmerkingen kunt u 
uiteraard ook zelf het initiatief nemen via 06-10301196 of info@bui-tegewoon.nl. Op maandag tussen 
14.00 – 17.00 uur en van 19.00 -20.00 uur zijn wij zeker goed bereikbaar. 
                                                                                         Vriendelijke groet, Diny Buisman & Rudi Terlouw.

 
De boven vermelde certificering als natuurbeheerder 
is afgerond. De Natuur Coöperatie Krimpenerwaard 
(NCK) mag zich zelfs de eerste gecertificeerde 
Natuur Coöperatie van ons land noemen. Het 
begeerde certificaat is overhandigd door 
gedeputeerde Weber op 13 februari jl.  
Voordelen van het certificaat zijn onder andere dat 
de NCK desgewenst mee kan dingen naar het 
beheren van gronden met een hoofdfunctie natuur 
die als gevolg van nieuwe regelgeving openbaar 
moeten worden aangeboden en dat zij aanspraak 
kan maken op de Subsidieregeling SNL-N. Een 
belangrijk document derhalve. 
 
Bij de onderhandelingen met de provincie Zuid-
Holland omtrent het verkrijgen van budget voor het 
herstellen van perceeltoegangen en het opheffen 
van achterstallig onderhoud laat resultaat nog op 
zich wachten. Hoewel er kleine stapjes worden 
gemaakt is er nog geen definitief ja met bijbehorend 
budget verkregen. 
 
De UPG aanvraag die onder coördinatie van het 
Streekfonds is aangevraagd heeft al wel resultaat 
gehad. Het betreft een subsidieregeling waarin het 
Zuid-Hollands Landschap, Weidehof en de NCK 
gezamenlijk optrekken.  
Voor de NCK zijn o.a. projecten als herstel hout 
opstanden langs de Gouderakse Tiendweg, aanleg 
weidevogelplas-dras en natuurvriendelijke oever, 
kwaliteitsbaggerwerken, maatregelen m.b.t. 
krabbenscheer en zwarte stern, gebiedseigen 
landbouwhekken en inrichting kopakkers 

geaccordeerd. Daar bij deze subsidieregeling geldt 
dat 50% van de kosten dmv eigen middelen of 
arbeid moet worden gefinancierd zal voor een aantal 
onderdelen en beroep op uw inzet worden gedaan. 
U gaat hier binnenkort meer van horen! 
 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het 
jaarverslag van 2014. We hopen tijdens de 
jaarvergadering u kort te informeren over de 
behaalde (natuur) resultaten. 
 
Het nieuwe groeiseizoen staat op het punt van 
beginnen. Om de grutto’s en andere weidevogels, 
die vanaf de 2e helft van februari kunnen worden 
verwacht, te ontvangen zijn begin van de maand de 
plas-drassen weer opgezet. Deze werkzaamheden 
zullen ook in 2015 door de firma Vonk-Noordegraaf 
worden verzorgt.  
 
Voor u betekend deze periode dat het is toegestaan 
de ruige stalmest uit te rijden. Zoals ook vorig jaar 
verzocht verzoeken wij u om waar mogelijk dit pas 
na de oogst van de 1e snede te doen, zodat de 
grasgroei iets wordt vertraagd wat beter 
mogelijkheden voor weidevogels oplevert.  
M.b.t. de feitelijke aanwending van de mest het 
verzoek om waar mogelijk een kettingstrooier te 
gebruiken en indien een breed strooier wordt ingezet 
zorg te dragen dat er geen mest in greppels, oevers 
en sloten terecht komt. 
 
Tot zover deze eerste nieuwsbrief voor 2015.  
Tot ziens op de polder. 

 

  Moet u nog werkzaamheden in het land verrichten, probeer dan voor 15 maart deze te hebben  
TIP NATUURBEHEER afgerond. In de zogenaamde vestigingsperiode die afhankelijk van de soort tussen half maart en 

begin mei valt zijn broedvogels extra verstoringsgevoelig. Moet er onverwacht toch wat gebeuren 
in de vestiging periode probeer dit dan direct na de middag te doen. In de ochtend uren en voor 
het invallen van de schemering treedt eerder verstoring op dan tussen 12.00-  en 17.00 uur. 
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